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 سرهفلا

 د . ... ... رشأنلا ةمدقم

 ... ... ءافشلا قطنم بتك نم هتلزنمو ناهربلا باك ةيمهأ

 ... وطصرأ قطنم نيب و هنببب ةلصلاو باككلا ةدام

 . باكلا جبم

 . هبولصأ

 .. هزازجأو هماظن

 000 سنلا رايثتخاو تاطوطخلا

 . ... ... ' وطسرأ باك نم اهومأ ناب و بالا ةدام ليلحت

 ... ... لوألا ةلاقملا

 ... ةيناثلا ةهلاقملا

 .٠ ء.م ... ... ... ... ةتلاثأ هلاقملا

 فبراهربللا باك

 ىلوألا ةلاقملا

 ... ... ... نفلا اذه ىف ضرفلا ىلع ةلالدلا ىف : لوألا لصفلا

 ... ناهربلا باك ة رم ىف : ىنالا ح

 . ... قبس دف لعف ىنهذ لعتو ميلمت لك نأىف : 2 ثلاثا »

 ماع لوقب تاسايقلا ئدابم ديدعت ىف : مارا د

 مولملا ىدام فانصأ ناب كلذ ىفو : اهب لصتي امو بلاطملا ىف : سماللا ع

 0 ىلعسولا دودحلا فانصأو

 تامولملا نم تالوهجملا ةباصإ ةيفيك ىف : 2 سداسلا »
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 عباسلا لصملا

 رشع ىداحلا »

 رثع ىناثلا »

 لوألا لص.الا

 ىتاتلا »ع

 ثلايلا ع

 عبارلا ١

 : سصدالا مح

 عساتلا 2

 د

 يخآلاو . ؟*م”” ناهرب اهدحأ نيذللا هيمسق ىو قلطملا ناهرا ىف
- 

 هوو هه« هوهو أ موو ووو موف موو ههه دلو ىيسار“" نإ ””ناهر

 هد و طق فب نجيم واج حيز تلاد زك اهزإلا

 ءارقتسالا فو « هعوضوم ىف ببس هلومحم سيلام فرت ةيفيك ىف

 ابجومو ةبر+ لاو « هبجومو

 « صخألا نودام ىلع معألا جاتنإل هلع صخألا نوك ةيفيك نايب ىف
 لوضفلا و ووسلا نيو داوملاو.نغانحألا نيب قرفلا ةلانانو

 ... اهطئارش راسو اهتيلعو اهمدقت ةهج نم ناهتربلا تامدقم رابتعا ىف

 هوما 6م.ث تاهربلا آدم ف .

 ةيناثلا ةلاقملا

 هوو #6 ه0 .وم ا ا مموا ا 6©© مو اهي ورمذو اهتيلكو ناهربلا ىدايم ةفرعم ىف

 ل ... ... ... ..,كاهربلا ىف طرتشت ىلا ةيئاذلا تالومحملاىف :

 ل و « ىلّألا » ىنعم ىفو « ةيلك ةياهربلا تامدقملا نوك ىف :

 ها هوه همه هوه ههه موو فوم هاف ىلاذلا » ىف لوقلا ميكو

 ب مس 16| قلقو لولاك نع ناك 3

 ل ا اتاسانمر نيهاربلا تامدقم هب رورمذ قيةحت ىف

 تامر اكوام نان اراه ابو اناني هراكحلا تاور ق
 نوه ووو ه.موأ هوو هوو هوو هه6 ووو »ف وهو ةلومحلا اهدودح ىف

 .٠ وهوه هه© 6وو #6 ... لصفم لوقب اهك ارتشاو مولعلا فاالتخا ىف

 كلذكو « تايلكلا تحن تايئز# هلزانتو ملء ىلإ ملع نم ناهربلا لقت ىف

 نوكي فيكو « اهلاطمل ةيلدحلاو ةيئاهرلا تامدقملا ةبسابم قيةحت ىف
 هوم ممم ٠ 6٠ ههم ..« تنإلا» و « مللا » ءاطعإ ىف نيدلعلا فاليخا
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 رشاعلا »
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 ىلع هب فوقولا متِل نيهاربلاو دودحلا ىف لطلا فانصأ لوخد ليصفت ىف :

 500 ناهربلاو دحلا نيب ام ةكراشم

 . ... ... بيكرتلا قيرطب وه دحلا باستك ١ نأ ىلإ ةراشإلا ف :

 ليصفتو .٠ كلذ ةيفيكو . ديدحتلا ىف اضيأ ةمفان ةمسقلا ةقيرط نأ ىف :

 5 كلرتشملا ممالا ليلضت ىف عوقولا الق نم اهيف امو بيكرتلا ةقيرط
 للطلا طيسوت ىف مالكلا مامنو « ءازجألا ىلإ لكلا ةمسقب عافتنالا ف :

 ... ... هيف لالا قيقحتو ةكمنملا ريغو ةكعنملا

 همالك بهذم ةاذاحمو لطلا طيسوت ىنعم ىف لوألا لمملا هدروأام قيقحت ف :

 نمفأ ةووأ موق ...حاضي إلا عم هيف

 ناهربلا ىف مالكلا ةمماخ ىف :
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 ردصت
 وت

 روكدم مههاربا روتكدلل

 فتراهربلا

 « ةرمماعملا ةيقطنملا بتكلا ىف اركذ هل دج نأ لقو « ميدقلا قطنملا باوبأ نم ماه باب
 ةيانع انيس نبا هب ىنع دقو . هيلع تفطو هل تلح ىسايقلا لالدتسالا ةيرظن نأل الإ كاذ امو
 . ءاذشلا قطنم نم صاخلاا مسقلا هيلع فقوو « ةيقطنملا هتافلؤم فلت# ىف هل ضرعف « ىربك
 برعاا ةةطانم هنع ذخأ دقو « ناهربلا ف بتك ىبرع ردصم عسوأ مسقلا اذه نأ ىف عازن الو

 . ىنيتاللا ملاعلا ىلإ هرثأ نم ءىثش دتما هنأ ديؤي ام كانهو « ءانئتسا نود نوقحاللا

 لواحيو « هئدابم حرمشي و « هتةيقح موي نأ هل دب ال ناك ناهربلا انيس نبا سردي ىلو
 « ناهربلا ناك ”صخلتس داكيو « هتسارد رودت ثاللثلا طقنلا هذه لودو «ةفلتخا مولعلا ص هقيبطت

 ٠. هلردصن ىذلا

 تامدقم وذ سايق وهف )١" ىنيقي جاتنإل تاينيقي نم فلؤم ىنيقي سايق هدنع ناهربلاو
 وهو نيقبلا عقوي ام اهنف « بتارم مقاولا ىف ةسيقألاو . 2" ةينيقيلا مولعلا ىلإ لصوي ةصاخ

 ( ىباطحللا وهو ابلاغ انظ مقوي ام وأ « ىطلاغملا وأ ىلدحلا وهو نيقيلا هبش عقوي ام وأ « ىناهربلا

 ىف فلتحن ةسيقأ كلت لكو . "9 ىرعشلا وهو ضبقنت وأ سفنلا. هل طسبنت اليخت عقوي ام وأ
 . اهيلع موقت ىلا ئدابملا ف توافتتو « ةروصلا ىف تقفتا نإو ةداملا

 ملعملا نأل كلذ « ىلعسرأ لصأ ىلإ دعصت بدألاب قطنملا طلخت ىتلا ةيساملا ةمسقلا ءذهو

 م" رعشااو ةباطحلا ىلع هسايق قيبطت لواحو « ةلمت<و هنيقي ىلإ اياضقلا ةمسق ىلإ قبس لوألا

 ٠ الو - الهص 96١م5 ةرهاقلا « ناهربلا 6 انيس نبا ٠ ١١(

 . هسهن ردصملا (')

 . م9 ١ص « هسمت ردصملا (©)



 (ح)

 راوملا ّق اهملع اولرءوءارك اذاذك مالسإلا ةمسالف 5 دعا دقو 5 0 'لدحلاو ناهربلا لع هبط

 ةفسالفلا ناك اذإف « همالب ىذلا لالدتسالا عروذب قيرف لك بطاخي نأ اوءاشو . ةثةانملاو

 . '"!ةيباطخلت اةلدألاب ريهاجلاةبطاخم ىناوعنةي نأىغبط نييسايسلا نإؤ .ةينادربلاةسق ألا, نوكسمتد

 « ةجيتنال ةيعيبطو ةيقطنم ةلع هيف طسوألا دحلا ناك ام رهو مل ناهرب : ناب ريض ناهربلاو

 « رانلا اهترشاب ةبدحللا هذه : كلذ لاثم ءاهدوجو هلع هنأل ةيعيبطو « اهمزاتس هنأل ةيقطنم

 نيفرطلا طب رام وهو نإ نادرب و . 2؟!ةقرت* ةبثهللا هذه نذإ « ةقرتغ راناا اهترشاب ةبدخ لكو
 «قطان ناسنإ لكو «ناسلإ طارةس : لثم « طقف ةيقطناا|ةلعلاةب امامهم ناكو ءرخالاب امهدحأ

 اضيأ مجرت امنإ ّنإلا ناهرب و علل ناهرب نيب ةقرفتلا هذه نأ مضاوو . 24 قطان طارقس نذإ

 . ةيطسرأ ةقرفت ادهرودب ىهو « هتر وص ىلإ ال سايقلا ةدام ىلإ

5 

 ن3

 تاليا اههخأ" انف رعاة ىلإ ايس اه ةمصر 1: ةزريقك '"سابفلا ةداعو

 تاملسملاو ؛ تاروهثملاو « تايمهولاو « تاناوألاو « تارتارتملاو « تاب ٌرجلاو « تاسوسحملاو
 اد دحاوب ب ننام ايم« اد ادد اها وو 181 فاوالل ونقاش اوت الوجتلاو

 . 27 هلامتسال عضوم بسنأو

 الماش اقدص ةقداص ىهف «ةب رو رمذو ةيلك ىرخأ ةرابعب وأ « ةنيقي اهنأب ناهربلا ئدابم زاتمتو

 تايلوألا ىف الإ سايقلا ئدابم نم انركذ امف طورشلا هده رفوتتالو . '"”ناكمو نامز لك ىف

 0,640 تارتاونملاو تابرجتلاو تاسوسحماو

 100 اعماتع, .0'1ءعوممو 0" قعاومؤدأو لمصمم 16١ ممل ةعدطو, ةعاقم 1934.0. 0

 1طذل. م.2398-232. (؟)

 . ١م. ص وى ناهربلا « انيس نبا دع

 5 ك7 ص 4 هدش ردصملا 0(

(5) 
 . نسلإ- عم( 5ال ب ع«”سصح وع » 7

 . ١ا١ا/ل ص(. » مم

 (م)
 . |١"”ه ص(. > 5



 (ط)

 . اهؤطخوابباوص نّيَسي و .ملعلا اياضق صمت هبف «ىملعلا لالدتسالل ميوقلا ليبسلا وه ناهربلاو
 الو , ١١ ءىطختام اريثكو تايئزحلا ضعب ىلع بصنت امنا اهنأل : هتازنم ىلإ ةب رجتا ومسن الف

 ''' بلاغ نظ ره امنإ هيلا ىدؤيام لكو ؛ ةب رجتاا, هيبش هنأل ؛ هاودسم ىلإ ءارقتسالا ىلصي
 امع فلت# ال ةغل هذهو « هبشأ سايقلاب نوكي كاذ نيحو ٠ الماك ءارقتسا ناك نإ الإ مهللا
 . وطسرأ هب لاق

 ىلإ رءدبو .رخآ افقوم اممنم فقيف بطلاو ةعيبطلا ىف امأ « انه انيس نبا ىأر اذه نأ ىلع

 ةصاخلا هب راك هيئترب ىذلا ىأرلا لع دهشتس ام اريثكو « ةمظنملا ةب رجتاو ةقداصلا ةظحالا ا

 ىتلا دعاوقلا نم ةفئاط مضي ءاودالل هصيخشتو ةيودالل هرايت+ا فو « ةيصخشلا هتاظحالمو

 ماقلا فالحل انل رمسفي ام اذه ىف لعاو . "* ثيدحلا ىب رجتاا جهنملا اهنم دافأ دق نوكي نأ دبال

 هنازيم مهأ ديدج قطنم ىلإ ةرحخأتم نس ىف بهذ هنأ ىري نم كانهف « هقطنم ىف ديدحلا لو>

 سيا نأ ىري نمو « 24) ىرظنلا سايقلا ىل# هب رجتلاو ىماعلا ثحبلا نم دمتسملا سحلا لال>إ

 . 0! مضوأ ضرعو لك بيترت ىف وطسرأ قطنم ىذاح ا! سيئرلا خيشلا نأو ةدج صألا ىف

 ٠ ىمايقلا لالدتسالاو ناهربلاب الإ مل داكيال قي زفاتيملاو فوسايفلا انيس نبا نأ ىف كشالو

 نم هدعب ءاج نمو نوكيب رحورل ْثدهم ةحضاو ةيبي رج ةعزن وذف بيبطلاو ملاعلا انيس نبا امأ
 هنأب لوقلا ىلإ وعدي ال  دقتعن ايف - اذه نأ الإ ؛ ثيدحلا عي راتلا ف يرجتلا جهنملا راصنأ

 . ميدقلا هقطنم بناجب « ديدج قطنم ىلإ ىبتنا

 نيايث ام اهني نم نأ ديب . تددعتو مولعلا تعوذت انه نمو هب صاخلا هعوضوم ملع لكلو

 مع لكلو ؛ 10 خيتو 6 ناسحلاك هباسنو براقت أمو 4 تايضايرلاو تايعيبطلاك هعوصوم

 )١( ه5 ص وع( هسقن ردصملا .

 )'"(  ومص( مع رهو .

 ٠ ( ”#) ص ء« ةمدقم « ١665٠ ةرهاقلا « لخدملا « انيس نبا (؟)

 ٠ 58-41 2« 545 ص ١9605٠ ةرهاقلا انس نبا ىركذل ىفلألا ناجرهلل ىهذلا باقكلا نوشاوج ةسنآلا(4)

 !١ - 4 .٠ ص اوهو ةرهاقلا « ءافشلا باك نم ناهربلا « ىودب نمحرلا دبع (6)

 ٠ 0١1ه « ناهربلا « انيس نبا (5)



 (ى)

 ناكمالا ف سبل هنأ الإ . 2١١ لالدتسالا ابلغ موقي و « ثحبلا اهوح رودي ىتلا (0666:9) هلئاسم

 كانهف « امهنم جرح ال لسلساو رود ىف انعقوو « ملعلا انزكنأ الإ و « ءىش لك ىلع نهربن نأ

 ضعب لب « ناهربلا اهليبس ةفرعم لك تسيلو امسال « «فرعماللا» كانه نأ م « نهربماللا دب
 : 7 ةطساو نود سدحلا قي رطب و ةرشابم ملعب امإ معبام

 97 هيلع مهربي امث فرعأو مصوأ (ةقسرم<«) ىدابم ىلا ةيملعلا ةنهربلا تجاتحا اذل

 مع ىلع قدصت ةصاخ وأ « ضقانتملا مدع أدبك ناهرب لك ىلع قدصت ةماع امإ ئدابملا هذهو

 كرتش أدبم اذهف « « ةيواستم دحاو ءىثل ةيواسملا ءايشألا » : انلوقك مولعلا نم ةفئاط وأ

 . 24!قيسوملا ملعو ةئيهلا لعو باسحلا معو ةسدنهلا ملع هيف

 دمت ةيملعلا قئاقحلا محو اهمنأ نع الضف ىهف « تافيرعتلاو دودحلا معلا ئدابم صخأ نمو

 .(*!لالدتسالاو ةنهربلا ىف (ملط ل (ن:0066:) ضورف وأ (ةيعورل) تارداصم ثحابلا

 با ءافشلا قطنم نم سماملا ءزحلا ربتعاو « ناهربلا ةي رظنب دحلا ةي رظن انيس نبا طبر اذهلو
 ةلاقملا هيلع فق داكي و « عضوم ام ريغ ىف دحل ضرعي ءزحلا اذه فو . 27 اعم دحلاو ناهربلا
 ىدمو ؛ (؟!هنع فنثكلا لئاسو نيبيو « ("7ناهربلا نيب و هنيب نزاويف ."”هنم ةريخألاو ةعبارلا

 , 0١23هني وكن ىف للعلا مادختسا

 )١( ص ع(« هفردصملا وه١ .

 . )مم 79١١ص ع. وي (9)

 نا و 8

 ا ا دو

 . ١و ضوء » ج» (9)

 . ١١ ص هسه ردصملا (1)

 . ممو  مو)١ ص عا عي (0

 . مهو  مممص م ع (4)

 . مراه مروو مرإ) دس م.56ضص طع > 3

 . م.و  مووص ماع (')



 (ك)

 لواحتل « ةضيفتسم ةيجولومتسنإ و «ةيجواوتنأو ةيقطنم تاسارد “ ناهربلا باك ” ىف
 نابحأ ةياضمو « انايحأ ةعتمم ىتش ليصافت ناونع لك تحتو « اهني وانع ىلإ ريش نأ نم رثك أ

 ءاههجو ىلع اهمهف ىلع نيعي ام اهسرد ىفو . سردلاو ثحبلاب ةريدج لاح لك ىلع ىهو « ىرخأ
 .رثأ نم اهيف هحارشو وطسرأل ناك ام نيبتسيف « ةماع قطنملا لع روطتب اهطبرب حمس امو
 ةقحاللا سرادملا ىف اهرثأ عبتشن نأ اضيأ نكمي و« ىصخش دوه نم كلذ ىلإ انيس نبا هفاضأ امو

 باك ”* قيقحتن الإ هلك اذه ىلإ ليبس الو « ةيب رغ وأ تناك ةيقرش ٠ ةينينال وأ تناك ةيبرع
 . احيحص ابسلع ارشن هرشنو « الوأ “ ناهربلا

 د

* 

 روتكدلا نم هب ىلوأ ادحأ دجب مل 4 كلذ ىف « ءافشعلا باك ”” رشن ةنحل تركف نأ مويو

 ثحب قطنملا مع ىفو « ةزاتمم ةميدق ةربخ قيةحتلاو رشنلا راضم ىف هلف © ىفيذع العلا وبأ

 . ةدع نينس هب لغشو « اقداص ادهج هيف لذب و « هيلإ لكو ام اروكش م لبق دقو . "١فيلأتو

 نسحأ هناف « روشنملا صنلا دادعإ ىف اهيلع دمتعا طقف تاطوطخم ثالثب عنف دق ناك نئلاو

 باك ”*و . ةماع “ءافشلا باك ” تاطوطخم نم نآلا ىّتح انلصو ام ريخ نم تءاخ “. اهرايتخا

 9 شمافا ىف راشأو 0 هحح رام هنف تنبأ ارامع أصن اهنم صلختساو 5 صاخ ةجوب 5 ناهربلا

 ؟«؟ءافشلا ناك 7” ني تزيشل نبل ءازحألا ىف هب دخأام و# ىلع « اهفعضتسا تاءارق نم هلباقي ام

 . لبق نم

 ةبترهىف هذعو « 2"! لبق نم فرعتمل ايا نم ىناطيربلا فحتملا طوطخم ىف فشك هنأ رهظيو
 تقولا نح مل هنأ نم اقباس هيلإ انبهذام ديؤيام اذه ىفو .”ةرشابم “تيم” طوطخم ةبتس لت

 لازي الو « اهنيب بسن دقعو ةفلتخما “ ءافشلا ” تاطوطخم نيب ةلصلا عوضوم ىف تبلل دعب

 . !؛”ىرتأ تانراقم بلطتي صألا

 ١١( ءافشلا باكنم ناهربلا )رخ 1 اقيقحن ىودب نحرلا دبع روتكدلا جرخأ قبقحتلا اذه هيف رظتنت اذ ىذلا تقولاف «

 اهب ذخأ ىلا تاءارقلا نبب ةنزاوملاب حمس ام اذه ىفو « اذه انقيةحن نع فلتخت لئاسوب و وحن ىلع ( هه 4 ةرهاقلا

 نيقيقحتلا نم لك ٠

 ٠ ا" ص كو ةمدقم ؛ لخدملا « ايس نبا (')

 ١١ ٠ ص ةمدقم « ناهربلا » » ()

 . اله ص( ةمدقم « لخاملا » » (4)



١ 
00 

 لواحو « وطسرأل «“ ناهربلا باك ” امئاد هينيع بصن عضو قةحلا نأ حوضوب ودبي و

 ( نيابت وأ قافتا نم نيباككلا نب امع فشكو « هقيقحتي علطضا ىذلا باّكلا صن هيلإ درب نأ

 ةالاثلا نيتلاةملا ىف ىوقأ وهف « اعونو ةجرد فات# وطسرأ نع انيس نبا ذخأ نأ « قحم ظحالو

 ناكل ةيئانلاوبكرألا نقاذلا لينضم واتش ازلاو

 « « ناهربلا باك ** ةلزنم اهيف مباع ةريبك“ ةمدقم هيلإ فاضأ لب « قيةحتلاو رمثنلاب عنقي ملو
 ىدل (ملوصأ ناسو « هتدام لاحت ةصاخ ىعو 6 هيولسأو © هحهنمو « وطسرأ ناهربب هتلصو

 « ةماه لك امل ةراثإو « ةميق تاظحالمو « ةعفان تاةيةحن هلي وطلا ةمدةملا هذه ىفو « وطسرأ

 . هتعباتم ءارقلا ىلع لبمسو هب عفنلا رمدبف «مالع الل سرهفو ليلدب بالا متم نأ ىلع اضيأ صرحو

 ةماظاا ملاع نم جارخخإ و «- ثارنل ءايحإ هنإف « اةح اياضم المع تاطوطخلا رشن ناك اذإو

 نم هيف لذب امب ريدج هلك اذهل وهو « ثحبلاو سردلا لهكتسال ىساسأ طرشو « رونلا ملاع ىلإ

 . دهجو ءانع

 روكدم ميهاربأ

 ا ا

 . مع ص ةمدقم « ناهرلا « انيس نبا ل



 صم ؛ ةمدقملا هذه ىف هيف ةباككلا كرتأ نأ ىغبلي امو بتك | نأ ىغب ايف اريثك تددرت

 مم  لئاسملا هذه ضعب نأل ؛انيس نبا قطنم نم ناهربلا باك ةةلصتملا ةعونتملا ةديدعلا لئاسملا

 ضرغلا نع ىب جرح دق ةعساوو ةقيمح ةلي وط تاسارد بلطتت - اهيف ثحبلا ةرادجو اهتيمهأ

 طسو قي رط مارتلا نم ىل دبال ناك كلذلو . اققحم ايملع ًاران باّكلا رشن درجم نم ىخوت ىذلا
 هنم فقأ نأ نيبو ؛ باتكلاب لصتي ءىش لك ةحلاعم لواحأ نأ نيب . طيرفتلاو طارفإلا ني
 وه ام اهبيف تيكف ىتلا ةريثكلا لئاسملا ةلمح نم ترتخاف . بس-و هل ققحنا صنلل رشانلا فقوم

 تزرب ىتا لئاسملا ىلوأ تناكو . وأ هرششن نم دوشنملا ضرفلا قيقحتب و ؛ قصلأ باتكلا صنب
 ءىث ىف اهحلاعأ نأ ىتجاو نم نأ ترعشو « هتققحو صنلا تددعأ نأ دعب ىرظن ىف اهتمهأ

 (١!روطسرأل ناهربلا باك نيبو هنيب ةئراقم دقعو « هتمرب باككلا ةدام ليلحن ىه ؛ ليصفتلا نم

 هاري اف كلذب تقو . هنع هب لقتسا ام ىدمو ؟ لوألا ملعملا نم انيس نبا هذخأ ام ىدم ةفرعمل

 . ةمدقملا هذه نم ىناثلا فصنلا ىف ّئراقلا

 قطنم نم لوألا مسقلا روكدم ميهاربا روتكدلا اهب ردص ىتلا ةميقلا ةمدقملا لع تعلطا املو

 ةيملعلا هتميقو هعوضوم ثيحنم ( هتلمح ىف ءافشلا باك نع اهيف ثدحنو  لخدملا انيس نبا

 ملاعلاو « ىمالسإلا ملاعلا ىف هرثأو وطسرأ تافلؤمب هتلصو ؟ سيئرلا خيشلا تافلؤم نيب نم هتلزنمو

 ىنافك كلذي هنأ تنقيأ « كلذ ريغ ىلإ هجهنمو باّكلا بولسأو « ىطسولا نورقلا ىف ىحييسملا

 ىلا ةماعلا ىحاونلا لقألا ىلع : اهيف ضوحلا| مزتعأ تنك ىلا ىحاونلا ضعب ىف ٍضوحلاا ةنوثم

 مسق لكل ناك امل نكلو . هئازحأ نم ءزح لك ىلع قدصت أك « هتمرب ٍءافشاا باك لع قدصت

 هتدحوو ةنيعملا هفورظو صاحلا| هعباط .ءافثلاب ةفورعملا ةمخضلا ةيماعلا ةعوسوملا هذهماسقأ 7

 «باّكلانونف نم نفل كل ةزيملا ةيتاذلا صئاصو#لا ىلإ هيبنتلا هعم متت. امم ةيجهنملاولب «ةيعوضوملا

 ةيناثلا تاليلحتلاررخاوألا اقيلط ول ان نايحأىمسي و« ةيناثلا اقيطول انأ وأ (ناهربلا ىأ)اقيطقي دوب أب فررمملاوهو ١

 ةعمار انو 2وينمج ووو



 تا 19 تح

ب درفس ىلا ناهربلا باك صئاصخ زرأ نأ ىرودي تلواح
 ءازحأ ضعب اهمف هكراسل دق ىلاو « اه 34 اه

 ةمدقملاهذهىف لوقلا ترصق دقو .رشنلل اهدادعإب ءالمزلا لغتش لازيال ىلا ىرحألا ءافشلا قطنم

 ةينآلا تاعوضوملا ىلع

 ' ىرخألا انيس نبا بتك نم هتلزنمو بالا ةيمهأ 1(

 . وطسرأ ناهربي هتلصو هتدام ( ١"

 1 هتميقو فيلأتلا ىف هجهنم ( م 0

 ؟بولعا 0
 . ةياظت (ه)
 . روشنملا صنلا رايتخاو هتاطوطخم (+)

 ثحبلا عوضوم وهو . وطسرأ باك نيب و اهنيب ةلصلا ناب و « بالا ةدام ليلحت ( 07١

 . ةمدقملا هذه نم ىناثلا فصنلا ىف

 عبارلاو « انيس نبا قطنم نم سماحلاا ءزحلا وهو  ناهربلا باك نأ ىف كش نم سيل

 مره نم ةمقلا ةلزنمب اهنم وه لب «قالطإلا ىلع قطنملا ءازجأ نم ءزح ,هأ وه -وطسرأ قطنم نم

 هنأل « ناصغألا ةكباشتملا عورفلا ةبعشتملا ةرجشلانم ةرفلا ةلزنمب وأ « ءانبلا دقعملا حضلا قطنملا

 ةفرعملا تاجرد نم ةجرد قرأ ىلإ لوصولا ةلواحم ىف ىناسنإلا لقعلا هب دشرتس ىذلا جبنملا مباعي

 ةبارغ الف . ةفسالفلا معزي ايف متادلا ىنيقيلا معلا ىنعأ  اهعاونأ نم عون قرأ لب « ةيئاسنإلا
 ةيجولوطن ألا ةفسلفلا ثحابم تاهمأ نم ريثكي لبق نم وطسرأ هلصو ام انيس نبا هلصي نأ
 نبا امل ضرع ىتلا سايقلاو اياضقلاو ظافلألاثححابم نم ريثكب و « ةهج نم ةيجولومتسألاو
 . ىرخأ ةهج نم ناهربأ| ىلع ةقباسلا ةعب رألا بتكلا ىف انيس

 « قالطإلا ىلع امهف اهبعصأو قطنملا بتك دقعأ ناهربلا باك نأ ىفاضيأ كش نم سيلو
 ىنضملا دوهجنا نم مغرل الع « وطسرأ باك ىف اهسمان م انيس نبا باك" ىف اسمان ةباوعص ىهو
 . ىناثلا ىناعم نم قلغتسا ام طبسبتو حاضيإ ىف لوألا هلذب ىذلا



 دس ## تس

 ناهربلا باك ربتعي ملف « ( فيرعتلا ) دهلاو ناهربلا نيب ةقيثولا ةلصلا انييم نبا كردأ دقو
 بالا نم ةياغلا لعج هنأل كلذو . ١2)اعم دحلاو ناهربلا باك هربتعا لب ؟ ناهربلا ىلع ارصاق

 « ناهربلا وه ىنيقيلا قيدصتلل عقوملاو : قيقحلا روصتلاو ىنيقيلا قيدصتلل ةعقوملا قرطلا ةدافإ

 ىف ةرهاظ ةلصلا هذهو . دحلا وه  ءىثلا ةيهام كاردإ وه ىذلا - قيقحلا روصتلل عقوملاو

 نيبي و « دحلاب ناهربلا  وطسرأ كلذ ىف اعبتم انيس نبا اهيف نرقي ىلا لوصفلا ءازجأو لوصفلا
 . ةيناهربلا ةسيقألا ىف دودحلا ةيمهأ

 بتك نم هريغ ىلع ناهربلا باك مدقي نأ  عوضوملا فرش ىعور اذإ - ىلوألا ناك دقو

 3 هنكلو  نيقيلاو قحلا وهو  تاعوضوملا فرشأ هعوضوم نأ ذإ « ىرخألا قطنملا

 تاكرملا ىلإ طئاسبلا نم قطنملا ملس ىف ئيانلاب جردتللو «ةيميلعت تارابتعال بيترتلاف سماملا
 ةسيقألالا اقالطإ ةسيقألا نمو« اقالطإ ةسيقألا ىلإ اياضقلا نمو « تاقيدصتلا ىلإ تاروصتللا نم
 ةرابعلاو تالوقملاو لخدملا بتك نع بيتزتلا فناهربلا باكر خأت اذل . ناهربلا اهنم ىتلا ةصاخلا
 همدقت امأ . كذلا فنآلا ىميلعتلا جردتلا رابتعال ايعيبط !سمأ هرخئات ناكو ؛ ىلوألا تاليلحتلاو

 صان نأ ىري سكعلا ىلع لب « هنع عفادي ايوق اهجو اهيف انيس نبا ىريال ةلأسف «لدحلا باك ىلع
 رظنلل ةمفان ةئطوت لدحلا ىف رظنلا ذإ : هوجولا ضعب نم لضفأ نوكي دق لدحلا نع ناهبلا

 . ةيناهربلا ةداملا نم ىعأةيلدحلا ةداملا ذإو « ناهربلا ىف

 : وطسرأ ناهرب نيبو هنيب ةلصلاو باّكلا ةدام  ؟

 ناهربلا اكن يب ةلصلا انمامأ حضتت ىكل «ةدح ىلع امهنم .لك ىف رظنلا بحي ناقش ةلأسملا هذهل

 لوألا ملعملا نم انيس نبا هدافأ ام ىدم وه لوألا قشلا : ىطسرألا هريظنو ءانيس نبا هعضو ىذلا

 هتلصوابم ىتلا قرطلا نعىناثلاو «هنم هتدام دّمساو  هلوق دح ىلع هاذاحوأ « هعبات دح ىأ ىلإو

 ملعملا نع لقني ملو «ةينانويلا ةغللا فرعي نكي مل هنأ هيف كشال امم هنإف « ةيطسرألا ةداملا هذه

 حورشلاو « ىطسرألا ناهربلا صنل ام ةيب رع ةمحرت قيرط نع كلذ ناك لب « ارشابم القن لوألا

 ةيب رع تاقيلعتو حو رش نع كلذكو . ىوحنلا يحيو ىمددورفألا ردنكسإلا اهعضو كاةينانويلا

 . ىبارافلا اهعضو ىلا كل

 ١( لصفلا رخآ : لوألا ةلاقملا نم لوألا لصفلا عجار ٠



 مسسأ جب دل

 ثيح « وطسرأ صنو انيس نبا صن نيب ةنراقم نم هب تق اهف هتحلاع دقف لوألا قالا امأ

 «هحورشو ىطسرألا ناهربلا باك نم اهتلمج ىف ةدمتسم ىونيسلا ناهربلا ةدام نأ امات احوضو حو

 نع انيس نبا ذخأ نأ ريغ . ةيقطنملا ريغ هبتكو ىرخألا ةيقطنملا وطسرأ بتكن م ام دح ىلإو

 لوصف ىلوألا ف صخلي ثيح ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلاقملا ف ىوقأ وهف ؛ اعونو ةجرد فاء وطسرأ

 ةوطخ لوألا ملعملاىذاحيو ؛ ةبناثلا ةلاقملا لوصف ىرخألا ىف صخلي و « ةيطسرألا ىلوألا ةلاقملا

 ةيناثلاوىلوألا نيتلاقملاف فعضأ ذخألا اذهنكلو . انايحأ ارشابم اسابتقا هنم سبتقي و « ةوطخ

 . رخآ اجهن الوصف فيلأت ىف جهن ثيح

 ناهرب روص نم ةيبرع ةروص  لقألا ىلع هتدام ةيحان نم انيس نبا ناهرب ناك او

 قشلا ىف رظنلا مزل « انلق أم رشابم ريغ القن ىطسرألا لصألا نع ةروصلا هذه تاقنو « وطسرأ

 هلوصو قيرط ىف ىطسرألا ناهربلا اهب ص ىلا لحارملا ىف ثحبلا بجوو « انتلأسم نم ىناثلا

 كلت نع ةيمهأ انرظن ىف لقت ال وطسرأ مجرتمب انيس نبا طبرت ىتلا ةلصلا نإف + سيئرلا خيشلا ىلإ
 رثأ هتمح رتل ناك (مير لب . ارشابم اذخأ ٌدَْحَأ هنعو « لوع هيلع ذإ : هسفن وطسرأب هطبرت ىتلا

 / اهتغايصو اهمهف ىف هتقد مدع وأ هتقدو 7 ناهربلا ةدا1 انيس نبا مهف ىف ليلق ريغ

 ةيبرعلا ةغللا ىلإ لقن دق وطسرأل ناهربلا باك نأ انيديأ نيب ىلا عجارملا نم هفرعن ىذلاو

 مو باتكلا لقن ىلإ هقبس دق هوبأ ناكو - نينح نب قحسسإ ةينايرسلا ىلإ هلقن : نيةاح سم ىلع

 لوق دح ىلع ةيب رعلا ىلإ قحسإ ةمجرت « ىروطسنلا مجرتملا سنوي ني ىتم رشب وبأ لقن مث هت
 ىناثلا دلما ىف ىودب نمحرلا دبع روتكدلا ١44 ةنس اهرشن ىلا ةمجرتلا ىه هذهو 2١١ ميدنلا نبا

 ناهربل ىرخنأ ةيبرع ةمجرت نع فشك دق ثيدحلا ىماعلا ثحبلا نكلو . وطسرأ نطنم نم
 ةأد0 ولي ولاب ونيم روتكدلا اهنم ةيقاب ءازجأ ىلإ راشأو « تسرهفلا بحاص اهيلإ رشي مل وطسرأ
 ةببرعلا تامجرتلا نعهل لاقم ىف 7778120 رسنلاف دراثتي ر روتكدلا هزك ذ ام ىلع وسع

 622:4 ه2 0:هممص028 ىنومب ىلا درارج وهدل اينينال ارمصاعمو دشر نبا نإ لاقو '' وطسرأل

 . اهم اعفتلاو ١" فلؤملا ةلوهجلا ىرخخألا ةمحرتلا هذه ىلإ اراشأ دق ١( 1419 ةن-ىفوتملا)

 7 و١ ض و68 ةنم سداسلا دلتا 9.نهده هلجم عجار 3 ؟ 4م ص تسرهفلا عجار (')

 تاقيلعتلا دحأ ىف تدرو هيلإ ةراشإ ىلع اداّتعا 62[3ةزنق ايام همسأ صحت اهم رثم نأ رسنلاف دوتكدلا حجري )0

 نوكي نأ ودعيالو « نآلا ىح رهاظ حجب م نودب حيحبر هنكلو ٠ (7 3074 ص ىودب روتكدلا ةرش رظنأ )رشب ىبأ ةمحج رث ىلع
 نينو سدح درج



 احرش باتكلا اذه سويطسماث حرش” : ميدنلا نبا لوقيف « وطسرأ ناهرب حورش نع امأ
 هيلع أرق ىذلا ىزورملا ىحن ىنألو : ىوحنلا ىحي هحرشسو © دجوبي مو ردنكسإلا هحرشو « امان

 ىحيابأنأ اذه ىتعمو . ”ىدنكلاوى ارافلاوىتم رشب وبأ هحرشو . هيف مالك ( سنوي نب ) ىتم
 2 « ىمالسإلا ملاعلا ف ىطسرألا ناهربلا باكل حراش لوأ ناك رشب ىبأ ذاتسأ ىزورملا
 ةيب رعلاةغللاب حراش لوأ امأو 2١7 اهب فلأ ىلا ةغللا تناك اهنأل ةيناي رسلاب هحرش بتك هنأ نظلا

 قطنااىفةعب رألا بتكلا ” ىطفقلا لوق دح لع  رسف ىذلا سنوي نب ىتم رشب وبأف صنلا اذهل
 متت مل ناهربلا ىلع تاقيلعت بتكف ىبارافلا هالت مث . “ ةءارقلا ىف سانلا لوعي اهياعو « اهرسأ
 ؛ ائيش هنع ملعن الف ميدنلا نبا هيلا ريشي ىذلاىدنكلا حرم امأ . '' دعب اهيلع عالطالا ةصرف ىل

 لوقلا صفي هنأ نيح ف( اليلق الإ وطسرأل ناهربلا باك ركذيال ىدنكلا نأ معن سكعلا ىلع لب

 . لوألا تاليلحتلاو ةرابعلاو تالوقملا ىف

 ناك دقف ىوحنلا يحيو ردنكسألاو سويطسماثل وطسرأ ناهرب ىلع ةينانويلا حورشلا امأو

 . ةيبرعلا ةغالا ىلإ القن امهنأ حجرألاو « ناريخألا نانثالا لقألا ىلع اهنم برعلا دنع افورعم

 ىأن ف« انيس نبا دهع ىلإ ىبرعلا ملاعلا ىف هحورشو وطسرأ ناهرب نأش ىف لاحلا ناك اذكه

 هنألل « ةد مع ةمحرت ىلع كش ريغ نم علطا دقل ؟ هناهرب ىف هدام دعسا رداصملا هذه نم ردصم

 : لوقي ثيي- همسا رك ذي نأ ريغ نم ام ىجرتم ىلإ ةحارص ريش

 ةمحرتلاهذهتناك لهف .٠0 . . . برعلا ةغل ىف لوقت كنأ ىنعم نإ لوقب مجرتملا نإ مث“

 انيس نباهيلإ ريس ىذلا مجرتملا ناك ؟ تناك نملو ؟ ىرخأأ ةمحرت مأ سنوي نب ىتم رشب ىبأ ةمحرت

 «ةينانويةي وغل ةلأسم شقاني  هنم سبتقا ىذلا عضوملا ىف  هنأل « ةيئانويلا ةغللاب ماملإ ىلع

 ؟ةينانويلاةغالا فرعي ناكو «ةءب رعلا ةغالا ىلإ وطسرأ ناهرب مجرت ىذلا مجرتملا كلذ ناك ىرتاي نق

 : هلوق هياع لدي م ىطسرألا ناهربلل حورش ىلع اضيأ كش زيغ نم انيس نبا علطا دقلو

 '؟”«حورشلا ف ولوألا ميلعتلا ىف تليق امث لاوقألا هذهف”” هلوقو ؛ “ حورشلا ىف اودروأ دقو ”

 ١( ىنايرس هنأ رهاظلاو « هيف مالك ىتم هيلع أرق ىذلا ىز ورملا يخي ىنألو ”” ( م4 ص ) ىلمفقلا لاق “5 .

 ٠.5١ 7 متر لاي روكسألاب ةيطخ ةخسن ىف اهلع هجي نبا قيلاعتو وطسر أ قطنم ىلع هريس افت ةعومجج ىف ةدوجوم هو (")

 ١8 ص 5 - ةعببصأ ىبأ نباو ١8١  ؟ا/ 4 ىطفقلاو « ١876 .ص تسرهفلا « ىنارافلا تاقيلعتب لصتي ام عجار

 ٠ هتالد اذه ناهربلا باكل رشب ىبأ ةمجرت ىف مج رتملا اذه مالك دجأ لو ع ! ١١ ورظنا ©
  04ررظأ 1١١7| -



 هناا ددع

 يرسل نيب اناا لوقو ع1. يرق بوسلأللا بد: حو نان عونا لوقو
 ةمح رشب هباك ىف دفتس مل هنأ ىلع لدت ىلا ةريثكلا تارابعلا خم كلذويعو 1066 كو

 : اضيأ نيرسفملاو حارشلا ءارآب و لب « بسحو وطسرأ ناهربل ةدرع

 ناهرب ىلع ىوحنلا ىحيو ىسدورفألا ردنكسإلا ىحرش فرع هنأ ىف كش ىنساخيال لب

 ضعب ىفلقألا لعف « نيحرشلا نيذهل ةلماك ةب رع صوصن ىف نكي مل نإ : ام ةروص ىف وطءرأ
 ةغللاب ملع مل ناك نيذلا نايرسلا نم ىطسرألا قطنملاب نيلغتث لا تائيب ىلإ تبرسن ىلا اهئازحإ

 ىلع علطا هنأ نظلا.بلغأو . ىبارافلا لشم نيملسملا ةقطانملا وأ « سنوي نب ىتم لثم ةيبرعلا

 فوسليفلا اذهب عفتنا م ريبك دح ىلإ اهب عفتناو «“ ةيناثلا اقيط ول انأ ”” ىلع ىبارافلا تاقيلعت

 ىوحنلا حيو ىسيدورفألا ردنكسألا ىحرشب هتفرعم امأ . هيف فّلأ ةفسلفلا نونف نم نف لك ىف
 ىت آلا لاثملا هيلع ليلدف

 قطنم وه ىذلا - لوألا ميلعتلا نم انيس نبا سبتقي ةنلاثلا ةلاقملا نم ثلاثلا لصففلا ىف

 ىلا ءايشألا ىف اضيأو ” : ةيل اتهام لا ما ) ىف ليق دقف ” : لوقيف  وطسرأ

 مل نإف « اهسفن ةلعلاب ربخأ ناك اذإ (وه مل ) | ىلع ناهربلا نوكي أ اجراخ اهيف طسوألا عضوي

 درويةيطسرألا ةرقفلا هذه لع هقيلعت ىفو. (ّنإ) ىلع لب (4) ىلع نهرب نكي ل« اهممسفن اهم ريخب

 امهلمس| ركذي نأ ريغ نم ( اجراخ ) ةماك ريسفت ىف ىوحنلا ىحي و ردنكسإلا نيب ىأرلا ىف افالخ

 : لوقيف

 : نيهجو للمتحي “ اجراخ طسوألا اهيف عضوي ىتلا ءايشألا ”” ( وطسرأ ىأ ) هلوق نكل ”
 نوكيف «ىناثلا (لكشلا) بيترتىلع لب «لوألا لكشلا بيترت ىلع دودهلا بيترت نوكي الأ امهدحأ

 امنإ نوك.و ؛ رهظأ ليوأتلا اذهو . . . . ةبيرقلا ةلعلا ىطعأ نوكيالو ( اجراخ ) طسوألا دحلا

 ( رثك أ ةبلاسلا نيهاربلا ىف عقي اذهو « بلسلاب ىلوأ تماع امك هنأل ىناثلا لكشلا ىلإ بسن

 وهف « رهظألا نكي مل نإو بوصألا وهو « ىناثلا ريسفتلا امأف . ةبجرملا ىف عقي دق ناكنإ و

 نوكيو : ةسكعنم اهنأ ىلع ةبنرقلا ةلعلا وهو  اعيمج دوجولاو سايقلا ف طسوألا طسوألاب ىنعي

 (9 © جراخ نم كرت لب ؛ سايقلا ءازجأ ىف بتر دق نوكي الأ اجراخ هعضو ىنعم

 (1١0) ررظأ في ب07١1 ررلقأ )0( |و.ررظأ ٠١5ب .



 مدسسا يبل

 اي ىرحتلا ىحن ىأر نعء ىلاثلاو 4 ردنكسإلا ىأر نع ريعي لوألا هجولا نأ محاولا نهو

 : وهو « اهسفن ةيطسرألا ةرقفلا ىلع اقيلعت « سنوي نب ىتم ةحرت شماه ىف درو ام هيلع لدي

 . ىناثلا لكشلا ماظن (اجراخ هلوقب ىأ ) ديري : لاق ردنكسإلا نع ( ىزورملا) يحيوبأ ”
 رهظي رشب وبأو . ةديعبلا ةلءلا هب ديري امنإ لب « كلذك سمألا سيل : لوقي ىوحنلا يحيو
 دهمشد و ٠ لي واقألا محأ ىوحنلا يمحي هلاق ام نأ نظأو . اعيمج نيرمألا ىلإ بهذي هنأ هلوق نم

 ىحي لضافلا خيشلا ىلإ لاق . اهسفن ةلعلاب ربحي ال ناك نإ : لوقي ذإ فوسليفلا لوق كلذب
 هب قلد ىذلا لي وطلا قرلعتلا جرخي داكي الو .'17©كلذ ىف ىوحنلا يحي هلاق ام قحلا : ىدع نبا
 . اذه نع ةيطسرألا ةرقفلا ىلع انيس نبا

 حارمش نع انيس نبا هذخأ ام لك ىصقتسن نأ « اليحتسم نكي مل نإ « ريسيلا نم سيل معن
 اذه لثم ةميقب انفارتعا عم 4 مهمالك نم هرداصم ىلإ هذ>أ ىذلا كلذ درت نأ الو « وطسرأ

 دعب “ ةيئاثلا اقيطولا ** ىلع ىبارافلا تاقيلعت سردن مل انئأل « هب عالطضالا نكمأ ول ثحبلا

 هجو ىلع ملعن الو « قطنملا ءارق دامع ناك هنإ ىطفقلا هيف لاق ىذلا سنوي نب ىتم حرشاالو
 فقتناف .امهريغ حرش وأ « ىوحنلا ىحيو ردنكسإلا حرش نم ىبرعلا ملاعلا ىلإ لصو ام ديدحعتلا
 . اههوجو نم ديدج هجو انل فشكَسس نأ ىلإ دحلا اذه دنع ةلأسملا هذه ىف

 دهسا دقف «وطسرأ حارش نم ناهربلا ىف هاك ةدام ضعب دمئسا دق انيس نبا تناك اذإو

  هلوق دح لع  هاذاح ىذلا صنلا كلذ: هسفن ىطسرألا صنلا نم هنم مهألاو ربك ألا ءزمللا

 انتثراقم كلذب دهشن م وطسرأ هعضوىئذلا وحنلا ىلع اهتلثمأو اهتاحالطصاو اهييترتب هلئاسم ذخأو

 ؟ هنع ذخأو انيس نبا هفرع ىذلا كلذ ناك وطسرأ ناهربل باع صن ىأ : لءاستن نآلاو

 نأب انمزحلا « تدجو دق سنوي نب ىتم رشب ىبأ ةمجرت ريغ ىرخنأ ةيبرع ةمحرت نأ ملعن ملول

 دشر نبا اهلمعتساو تدجو ىرخأ ةمجرت نأ نآلا ملعن كلو « هردصم تناك رشب ىبأ ةمحرت

 اهلمعتسا ىلا ىه مويلا ىح اهعضاو مسا لهجنو اهاهجن ىلا ةرتلا كلت تناك لهف « هريغو

 ةمجرت ىلع دمتعا هنأ امأ . ؟ هعضو ىذلا حرشلا عم ىتم ةمحرت لمعتسا هنأ مأ ؟ اضيأ انيس نبا

 )١'( ه وطسرأ قطنم ١ ص  50١شماه ١



 تح وللا متع

 : هلحتسم « ىنءملا ةقلغتسم ةيفرح ةمحرت اهنألءهروصتأ وأ هقدصأ داك أ ال' صاف « اهدحو ىبم

 14 . ةغللا دعاوق طسنأ لع ةجراخ « ىبرعلا قوذلا ةيفاجم « مهفلا

 ةكاكرلا هذهو ةمجعلا هذه - قطنملا ىف هبمك ولع عم  مجرتملا اذهل ءامدقلا فرع دقو

 ةوف# ةحرطم هبتكو ”” : ميدنلا نبا هيف لوقي . هب فصوي نأ قحتس امب هوفصوف « ريبعتلا ىف

 قالطإلال ع “نوناجرألا”” ىمح رتم أوسأ هنأ ىداقتعافو .١2“ةقلغ ةيطفع تناك هتارابع نأل

ا”لقن ىذلاَّقشمدلا ناهعىبأب وأ“ ةرابعلا””و“ تالوقملا””لقن ىذلا نينح نبق حب نروق اذإ
 ”لدحل

 اهدحو تناك هل اهفرعن ىلا ةقلغلا ةمجرتلا كلت نأ ليحتسملا نم هنأ دقتعأ اذهل . امهريغ وأ

 ىلع ناعتسا اذإ الإ مهللا « اموهفم احصاو اضرع هئدام انيس نبا ضرع ىذلا ناهربلا باك ردصم

 ءرخخأآ بناج نم مععدتلا اهزوعي ىوعد هذه نأ ريغ . نيرخآ حرش وأ هسفن رشب ىبأ حرشب اهمهف

 صنو ارشابم اسابتقا 0-0 نبا اهستقا ىبلا هيطسرألا صوصنلا نيب نراقأ تذخأ اذلو

 رف اهنيب ةقباطم دجأ ىلع ءرششب ىبإ ةمجرت ىف اهرئاظن نيبو ءاهظفلب لوألا ملعملا لاوقأ نم اهنأ ىلع
 : ةيتآلا ىه ةدحاو ةلاح ىف الإ ةمات ةقباطملا هذه دجأ

 ىتلا عيمفب* . لبق ام ليق ثيح لوألا ميلعتلا ىف لبق ام عم ىل هنأ ملعاو .انيس نبا لوقي
 هعضب امتاف ملعتملا دنع نونظم وه امل هذخأ ناك نإ « اهنيبدب مل ثيح نم ةلوبقم ىهو اهذخأب

 وه نإ امأف . طقف كلذ دنع اهنكل «قالطإلا ىلع ال عضولا ىنعأ : عوضوم لصأ ىهو ءاعضو

 رداصي امنإف « دض ىلع هنظ ثيح نم وأ « دحاو نظ الو هنيعب هيف سيل ثيح نم هذخأ
 1 (5) ةرداصم هلع

 نم نيصنلا نيب سيل و ''”رشب ىبأل ةيب رعلا ةمحرتلا ىف اهصنب و اهريفاذحب ةدراو ةرقفلا هذهو

 ناك نإ””رشب ىبأ صن ىفهلباقي  ملعتملا دنع نونظم وه 1 هذخأ ناك نإ” هلوق نأ ىوس قرف

 . ةعوضوملا لاوقألا “احل” هلوقب هدارصو . “ ملعتملا دنع انونظم وه امل هذخأ

 )١( نكلألا ري.كلاب طفعلاو : م5110 صرصم ط تسرهفلا .

 )'( اهس نبا ناهرب نم ب و5 و رظا

 ه - ؟8با/+ ىف دراولا ىطسرألا صنلل ةمجرت ةرقفلا هذهو 8 غ . صاب ح وامسرأ قطنم (")



 كك 4 --

 اهيراقت ىه لب ءرشب ىبأ ةمحرت ىف اهرئاظن نيب و اهنيب ةقباطم الف ىرخألا تاسابتقالا امأ
 : ىلالا لاثملاب عونلا اذه موناو ظفالا ىف اهنع فاتخمو ىنعملا ىف

 اممف طسوألا عضوي ىلا ءايشألا ىف اضيأو””: هظفلام لوألا ملعتلا ىف ليق دقف . : انيس نبا لوقي

 لعناهرب نكي ملاهسفن اهيربخم مل نإف ءاهسفن ةهلعلاب ربخأ اذإ (وه مل) ىلع ناهربلا نوكي امنإ اجراخ

 طاسوألا عضوت ىتلا ءايشألا ىف اضيأو :اهتاذ ةرقفلا ةمحرتفرشب وبأ لوقي و '١'(نإ) ىلع لب ( )

 ةلعلاب ربخيال ناكذإ ءوه مل ىلع ال ءىثلا نإ ىلع ناهربلا نوكي امنإ اضيأ هذه ىف نإف اجراخ اهمف

 1 09046 سفن

 : ىلأي ام ظحالت ىلصألا ىلع سرألا صنلا نيبو امهنيبو ©« نيصنلا نيب ةنراقملابو

 سيل ءاهسفن ةلعلاب ربخأ ناك اذإ “وه مل” ىلع ناهربلا نوكي امنإ . انيس نبا لوق نأ -الوأ

 . رشب ىبأ ةمجحرت ىف وحنلا اذه ىلع ادراو

 . فتاع نيصنلا ىف لملا بيرت نأ  اينأث

 ا 5 | نيح ىف نس ايو نيل “ طسوأللا ” ةملك ْ 5 | انيس نبا نأ  اثلاث

 1 “”ذإو”“ 3 ءىثلا نإو رو 1 6« طسوألا عيت وبأ

 . انيس نبأ صن نم ىلصألا ىطسرألا صنلا ىلإ برقأ رشب ىبأ صن نأ  .اعبار

 لوقي ىتلا تالاحلا ىف كلذو ءوطسرأ نم سايتقا هنأ رعشد امم انيس نبا هكذي ام عيمج امأ

 امإ و « ايطسرأ ىنعم سبتقيال ةقيقحلا ىف وهو - تيكو تيك لوألا ميلعتلا ىف ليقو ” ايف
 نم ركذن . قالطإلا ىلع رشب ىبأ ةمحرت نيبو هنيب ةقباطم الف ةيطسرأ ةكف حرس و صخلي

 : ىنآلا لاثملا عونلا اذه

 : انيس نبا لوقي

 امهدحأ ناك اذإ نيملع ىف رثكألا ىف نوكي نإ نكمي امنإ : لوألا ميلعتلا ىف ليق دقو ”

 فيلأت لعو « تامسحلا ملع دنع ليحلا معو « ةسدنملا مع دنع رظانملا ملع ةلزنمب رخخآلا تحت

 انيس نبا ناهرب نم ب ٠١5 ورظأ ١١(
 #١ - ١6 ب الذ : "ه١ ص اه وطسصرأ قطنم (')



 هدو ٠ ١ --ص

 ةئمم لا ملع ماك-أ أ حي موجنلا ماك>أ ملع تحن كملذلا تارهاظ معو ( ددعلا ملع دنع نواللا

 ١١" مسالا ئطاوت» امهنم لفسألاو ىلعألا نوكي نأ داكن مولعلا هذه نإف

 : رش وبأ لوقيو

 امهدحأ ىف رظني نيملعلا دحأ نوكي نأ اذهو : رحخآ وحن ىلع نوكيف نيفلتم .نيملع ىف امأف

 ىلا مولعلا عيمج ىه مولعلا هذه لاثمأو . امهنم رخخآلا ىفرخآلا ملعلاو ( مل ناهرب و نإ ناهرب ىأ )

 نيملعلادحأ نوكي أ صو : اهفصاوانأ ىلا لاملا هذه ه رحالا دنع ) ِ اهدحأ ( اههدحأ لاح

 فيلأت معو © تامسحلا ملع دنع لدحلا معو « ةسدنهلا دنع رظانملا (؟ ملع) مولع ةلزنمب رخالا تحن

 وللا هذه نوكت: نأ داك هنأ كلذو َ موجنلا ملع دنع تارمهاظلاو 6 ددعلا مع دنع نوال

 (؟) « اهؤامسأ ةئطاوتم

 صيخلتلاو ءرشب ىبأل وطسرأ صنل ةيفرحلا ةمجرتلا نيب : نيصنلا نبب احاو قرفلا ودبي انهف
 . انيس نبال « صنلا اذه ىناعمل رحلا

 ءاهدحو رشب ىبأ ةمحرتللع دمتعي مل انيس نبا نآب اناوعد نأ «نذإ مدقت ام لك نم رهظي

 كلذ ريظن نيبو : هظفلب وطسرأ لاوقأ نم انيس نبا هسبتقا ام نيب ةنراقملا نأو « ةمئاق لازتال

 « اهترك ذ ىلا ةدحاولا ةلاحلا ىف امهقافتا امأ . ىوعءدلا هذهل ةززعم تنأ دق « رشد ىبأ ةمحرت ىف

 . ادحاو اصن احرت نيحرتم نبب قافتا ضحم نوكي دقف

 ءرشب ىبأ ةمحرتب عفتنا ناك نإ انيس نبا نأ« لوألا : امل ثلاثال نانثا نالام>١ نذإ قب

 ىرخألا ةمحرتلا لمعتسا هنأ «ىاثلا . اهدحو اهياع ال اهماع رسب ىنأ حرش عم اهب عفتنا دقف

 ناهربلا باك ىلع تءضو ىلا ةفلتخلا حورشلا نم دافتساو « هدعب نم دشر نبا اهفرع ىتلا

 .ليمألاّ>الا اذهىلإ نإ و. ةيطءرألا صوصنلا ىلع حورشو تاقيلعت نم هدروأ اهف «ىطسرألا

٠ 

 : باّكلا جهنم ل م ٠

 لوصف تفلتخااذلو ءاهلك ن اهربلا باك تاعوضومل هت اعم ىف ةدحاو ةقي رط انيس نبا مزتايمل
 راكف الل اصيخلت نوكت نأ ودعت ال لوصفلا ضعبف . ضرعلا ةقيرطو جبنملا ىف انيب افالتخا هباك
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 تنال اك

 « ةرقف ةرقف اهضرعو « هباك ىف وطسرأ هيلع راس ىذلا طفلا سفن ىلع اهيف راس « ةيطسرألا
 : لوألا ملعملا اهيف ىذاح هنأ حرمد ىتلا لوصفلا ىهو ؛ ىرخأ ةرائ اهماء اقلعمو « ةرات اهل احراش

 مهأ امهيف صخل نيتالا ةعبارلاو ةالاثلا نيتلاقملا لوصف عيمح ىف حوضولا لك ةحصاو ةاذاحنا هذهو
 . ةيئاالا ةلاقملا لوصف عيمجو « لوألا هتلاقم نم ”4 - ١ لوصفلا ىف وطسرأ هدروأ ام

 اهنع بيحيو “ اذكو |ا5ليق نإف ” ةروص ىف اهريثي تاضارتعا هقياعتو هحرش للخت, ام اريثكو
 . هلاوقأ ىلع جراخ ريغ وط هرأ ميلاعتل رمهتنم ةباجإ

 باك نم ةفاتع ءازحأ نم اهتدام انيم نبا عمح ىلا لوصفلا نم ليلق ريغ ددد بالا ىفو

 ةيقطنملا وطسرأ بتك حرم هريغ نءو هنم اهعج وأ ؛ هييترت ابيف مزتا, ملو ىطسرألا ناهربلا
 عونااو . ةيناثلا ةلاةملا لوصف ىف بااغ عونا اذهر « اهيف لوقلا لصفو اهحرمش مث « ىرخألا

 ىحوتساو اعذو اهعضوف ءىثلا ضعب وطمرأ نع اهيف لقتسا ىلا كلت « لوصفلا نم ثلاثلا

 . باكلا نم لوألا ةلاقملا نم ىلوألا لوصفلا لع فصولا اذه قبطن و . حارمألالا وقأ ابف

 + نافل باكل «كلؤرت" ف[ تامينات عضال امس نتا: نهألا ل: داق لق
 ناهربلا ةيرظنب هبت ملو « (هلإ قبس ل ةيقطنم تايرظن ركمي ملو اديدج اياك عضي. مل هنأل
 « ىطسرألا ناهربلا لئاسمل عماج هنأ, فصوي نأ ردجألا نأو؛اهدقني وأ ةديدج ةهجوةيطسرألا

 . اه طسبمو حراشو ضراع

 فصن نأ عيطتسلال انناف . فاصنإلاو لدعال ةافاجلاو ةوسقلانم ريثكلا هيف كح اذه نكلو

 ىطسرأ حراش ىأ وأ دشر نبا صن ام ومن ىلع ىطسرألا ناهربلا باكل حراش هنأب انيس نبا

 مل هنأ أ « ةيطسمرألا دعاوةلا حي ذوتب ىنع ام ردقب ىطسرألا صنلا ريسف:ب نعي مل هنأل « رخآ

 . ةيطسرألا بتكلل تاصخالاو ميءاحلا تعضو ام وحن ىلع ناهربلا ف وطسرأ ةدامل اعامح نك

 مظتنم قسن ىف هراتام نيب مئارب و « هيضتري الام كرتيو ءارآلا نم هيضتري ام رات عامح وه لب

 باك دودح هباك ىف مزعل مل اني نبا نأ ىلع . هرمسفيو هللديو اذه لك شقانيو ؛ كساقم

 ىلإ لب « قطنملا نيدايم رم ىرخأ نيدايم ىلإ هتادارطتسا ىف اهز اجت لب ىطسرأإلا ناهربلا

 . ناهربلا ريغ ىرخألا وطسرأ بتك ىف هدجن دق (# ةعيبطلا دعب امو ةعيبطلاو سفنلا ملع نيدايم

 تدقف دقف ةءاح تدقف اذإ كنإ : ةلئاقلا ةيطسرألا ةدعاقلا حرش نأ دعب هنأ كلذ ةلثمأ نمو

 ملعلا نع ملكتي و « ةفرعملا ةيرظنو سفتلا ملع ميمس ىف ىه لئاسم ركذيف درطتسي « ام اماه



 هبج ]195 هدب

 لفن قانا ول لوم: لاو. نرك هيكل ليرد ىتازلاب لا
 10 تاراغالا يك“ و دعب |مف هطس ا كلذ ريغو « ةدرحلا

 دوه هيف هدوه ناك لب ٠ ناهربلا ىف ديدج باك فيلأت لضف انيس نبال نكي ملاذإو

 ةميق ىه امو « نذإ هلضف نأف : وطسرأ ناهر ىلع قلعم بقعم ح راش 4 صضراءع صخلم عماج

 هيدام نأ هباك ةميق ىف حداقب سيلو . ةعمتجم اهلك هذه ىف وه (-إ هلضف نأ قحهلا ؟ هياك

 0 ىطسرألا ناهربلا ةدام ىه اهرهوج ىف

  ضرعي نأ هيلع ناك دقف ؛ ةنيهوأ ةلهس ةمهم انيس نبا اهب عاطضا ىلا ةمهملا نكت مل

 « ةغل ىف ىطسرألا ناهربلا روص نم ةروص - ىالسإلا ملاءلا ىف قطنملا رات ىف ةص لوأل

 نيذللا قالغتءالاو ةك اكرلا نم ةيلاخ ةموهفم لقألا ىلع ىهف « هلك حوضولا ةحضاو نكت مل نإ

 تاعوضوملا نم ىطسرألا ناهربلا تاعوضوم تسيلو « سنوي نب ىم رشب ىبأ ةمحرت ىف اههدجن

 لب « ةفسلفلاو قطنملا ةعانصب نيسرمتملا ىلع ىتح اهيمارصو اهيناعم باعيتساو اهمهف لهس ىتلا
 نأ م . ىفسلفلاو قطنملا ىطسرألا ثارتلاب ةلماش ةطاحإ و قيقد مهفو قيمع لمأت ىلإ جاتحن

 ةيقطنملا هبتك صرعأو دقعأ وه ل, « ةحضاولا ةميقتسملا ةغللا تسل ناهربلا ىف وطسرأ ةغل

 . قالطإلا ىلع ازيكرت اهرثك أو

 ريغ .جمو. 0 ةملاظملانقورافلا هذ . ندد. لق: دج ىزرعلا لاقل حر نا "نيم خبل عاطتسا ذل
 ثحاب لك دمتعم ناك باك : هتغاستساو همهف نكمي ناهربلا ةيرظن ىف اياك ٠ ام ذاتسأب ةناعتسا

 . هني رقبعل انيبم ارصنو « هباككلو هل امظع الضف كلذ ناك « هدعب نم ىئالسإلا ملاعلا ىف ىل سع

 : ةيواسأ دعو

 ةقانأو ةعوروأ « يبولسألا ىف الا_مح «قطنملا ةداك ةدام ىف نوبتكي نمثم ةداع بلطتنال نإ

 ليلحتلاو ريبعتلا ىف ةقدلا هب مهمزلنام مزلأ امإ و . مهيلع كلذ ىبأت هسفن ملعلا ةعيبط نإف « ريبعلا ىف

 لسلدتملا قطنملا بيترتلاو « ةركفلا ف حوضولاو « ةغللا ىف ةطاسبلاو « ظافلألا ىف دصقلاو
 هعسوام ىنع دقف : اهعيمح تافصلا هذه نم ليلق ريغ ظح ناهربلا باك ىف انيس نبالو . طبارتملا

 لوقلا وفل ايشاحتم « اهنع ريبعتلا ف قرطلا رصقأ ىلإ دصقو ء ةيقطنملا راكفألا حاضيإب دهملا
  )1١هللعر دوجولا ىف عبارلا طْملا ىف تاراشإلا عجار .



 هع ا تك

 ةمججسلانم ءىبث نم هبولسأ لحيول اذه لك عمو .ةلمح ةيظفللا تاكحاسملا بناجو « هيف راثكتلاو
 هيولسألء ارصاق اذه سيلو .ضومغو ماهبإنم لحي ملاك « ميلسلا ىبرعلا قوذلا نع وبنو'انايحأ
 ادعلب « تاهيبنتلاو تاراشإلا .باك ادع هتافلّرم عيمج ىف هيلع بلاغلا وه لب « باّكلا اذه ىف

 نايبلا نم ةبترص ىلإ انيس نبا بولسأ عفتري ثيح « باككلا اذه نم ةريخألا ةعب رألا طامألا
 . ىرتخألا هبتك ىف اهب انل دهعال

 ةخل لع بيرمغ لكك. هئأو « ةيبرعلا ةغللا لع ايبرمغ ناك انيسنبا نأ ىسنن الأ بحي اننأ اك
 ىئانويلا ثارثلا لقن معيرات ىف لثمي هنأ ىشن الأ بحي اننأ م ؟ اهقوذ كلمي مل اهمامز كلم نإ

 ةغل تناك ثيح ةمحرتلا ةلحرم امهالوأ : نيتلحرم نبب ىطسولا ةلحرملا « ىتالسإلا ملالا ىلإ

 لوصألان م لقنلا ةنامأ هيف ىعور « اضءاغ ادقعم ىفسلفلا بولسأللاو « ةقلق ةكب لازتال ةفسلفلا

 ءاتلا ررحتلا ةلحسم ىرتخألا ةلحرملاو . حوضولاو ةطاسبلاو لمقصلا هيف ىعور امم رثك أ ةمحرتملا

 اهارن أك انيس نبا رصع تبقعأ ىلا رح لا فيلألا ةلحرم ىهو ٠ اهتايضتقمو ةمحرتلا دويف نم
 اعون ررحتم وهف : نيفرطلا نيذه نيب اطسو فقيف انيس نبا امأ . الثم ىلازغلا فيل أت ىف ةحصاو
 دمتسل ىلا ةينانويلا لوصألا ةعباتم لع هصرح ةدشل « ام اعون اضيأ ديقم هنكلو « ررحتلا نم ام

 . ان فيو نافوللا تاتى انتل 4غ هدهوب دنع ال

 اهزربأ نم : انايحأ ئراقلا لع همهف ىصعتسا اهلجأ نم ىرخأ تافص ناهربلا بولسأ ىفو

 . باسح ريغب تاءافلا لامتسا اهنمو . اهف ةضرتعملا لملا ةرثكو امتازحأ ل>ادتو تارقفلا لوط

 ةّمثوأ ةديدج ةلمح ءادتبا اهنأ حوضوىف نيبتأ ملف“ ءاف*”اهقبسن ةماك دنع الي وط تفقو ةصنم كو
 نيب لصاوفلاو فقولا طقن عضو ناك اذلو ! ريسفت وأ فطعوأ لوقل فانكئسا وأ « ةقباس هلم

 فقوتي لصاوفلاو طقنلا هذه ىلع نأ عم « صنلا دادعإ ىف اهتهجاو ىتلا رومألا بعصأ نم لما

 . احيحص امهف بالا مهف

 لج ريبك دح ىلإ و «قيقد ىملع بولسأ ناهربلا ىف انيس نبا بولسأف اذه لك نم مغرلا للعو

 نإ و « هيف شاع ىذلا رصعلا ضار غأو فلؤملا ضرغب ايفوم ابولسأ كش ريغ نم ناك دقو . ماو

 نيب تدعابو « هنيب و اننيب ةيضاملا ةرشعلا نورقلا تقرف نأ دعب انضارغأب ايف وم مويلا دعب مل

 سراد لكنم لعجنف ةرشعلا نورقلا هذه نامزلا ةلجعب عجرن نأ عيطتسن نلو . هبولسأو انبولسأ

 . سنوي نب ىتم رشإ ىبأ وأ انيس نباك اذيمات ىطسرألا قطنلل



 : هؤازحأو هماظن ه

 ناهرب فلأتب اني « اهماجحأ ىف ةبراقت٠ تالاقم عب رأ نم انيس نبال ناهربلا باك فلاتب

 ىو لب « هناهرب ىف انيس نبا ىرح دقو . ةرئاالا فهذ نمامهالوأ برق: نيتلاقم نه :وطسرأ

 ىلإ تالاقملاو « تالاقم ىلإ باككلا مسقف « وطمرأ ةنس ىلع ءافشلا ىف ةيقطنملا هبتك عيمح

 لوصفلا ددع ىف وطسرأ جم مزتلي مل ناهربلا ف هنكلو « تارقف ىلإ لوصفلاو ©« لوصف

 نيباكلا لوصف نيب اريك الخادت دحين اذلو . بالا تالاقم ددع ىف همزتلي ل اي ءاهنيوانع الو

 عوضومل انيس نبا ضرعي « هتمرب الصف دحاو ع وضومل وطسرأ درفي اهنيب و . امهتاعوضوم نيبو

 عوضوم نع همالك ايان ىف هل ضرعي دقو ؛ وطسرأ ناونعل فلاخم ناونع تحن لصفلا اذه

 نادربلا لئاسم نم هلوصفل رامخا انيس نبا نأل كلذ . اصا> الصف وط ءرأ هل درفي ملرخآ

 « لوصفلا نم لصف ىف لئاسملا هذه نم ةمئالتم ةفئاط لك عمج و « راتخي نأ ءاش ام ىطسرألا

 فنأتسد مث عضوم ىف اهريثيف « دحاو لصف نم رثك | ىف ةدحاولا ةلأسملا ضرعي انايحأ ناك نإو

 . رخخأ عضوم ىف اهيف لوقلا

 اذهو  نيوانعلا هذه عضاوأ| وه هنأ ضارتفا لع  هلوصف نيوانع رات>ا هنأ سهاظلاو

 لصفلانأ عم « هنيعب عوضوم ىلع بصنم ريصق نيوانعلا ضعبف . ةتباث ةدعاق ريغ ىلع هيف كشأ ام
 باعت ىتلا ةفلتخلا تاعوضوملا لصفي ليوط اهضعب و ؛ هريغو عوضوملا اذه ىوت هب نونعملا

 تاب وعصلا ىف هرثأ هل ناكامم «وطسرأناهرب لوصفنم دحاو عم اهنم دحاو قي داكي الو . هتحن
 . -نيضنلا ةنراقم«تلواح ام دنع اتنناع قلا

 نافاتُمي لب « بسأ لوصفلا نيوانعو لوصفلاو تالاةما ددع ىف ناباكلا ف'تخيالو

 ةداملا ىلإ هفاضأ ام لضفب وطسرأ ناهرب فعض نم ربك | انيس نبا ناهربف . منا ىف انيب افالتخا

 . تادارطن:ساو تاقيلعتو حو رش نم ةباصألا

 ةرشعو « ىلوألا ةلاقملا ىف اهنم رششع انثإ : الصف نيعب رأو دحاو ىلع باّكلا يوتحيو

 نيسم“و ةيالث ىلد وطمرأ باك ىوتحي نيد ىف«ةعبارلا ىف ةرشعو « ةنلاثلا ىف ةعسنو « ةءئاثلا ىف

 اذه ىف ببسلا عجري و . ةسئاثلا ىف رشع ةعسنو ىلوألا ةلاقملا ىف اهمنم نو*الثو ةعبرأ : الصف

 7 انيس نبا همرتلب, مل اليصفت هياك ةدام لصف وطسرأ نأ ىلإ لودصفلا ددع ىف قرفلا



 و

 هجرب لوقت نأ عيطتس اك نإو ؛ مصاو ساسأ ريغ ىلع هباك تاالاقمل انيس نبا مسقتو

 ءاعارم ريغ نم ناهربلا, هلصتملا ةماعلا لئاسملا ىف ة.'اثلاو ىلوألا ناتلاقملا نوكت نأ دصق هنإ ماع

 هدروأ ام رهأل اسيخلت ةعبارلاو ةثلانلا ناتلاقملا نوكت نأو ؛ هبيترتو هتاوطخلا عبق وأ وطسرأ ةاذاحل

 ناهربلا لئاسم ضعب ةحلاعم نم هعنمب مل اذه نكلو « ةاذاحللا هذه ةاعارم عم هباك ىف وطسرأ

 اهاندجو ٠ تالاقملا ىف ةيعوضوملا ةدحولا نع انلكت اذ. اذلو . نييلوألا نيتلاقملا ىف ةصاخلا

 ظ . ةيئاثلاو ىلوألا ىف اهنم « ةعبارلاو ةنلاثلا نيتلاقملا ىف رهظأ

 ٠ صالا رايتخاو تاطوطخلا - 5

 ترصر ىلا ىهو ؛ تيحب 7616 « ةيدوصخ مم١ مقر سهزألا ةبتكم ةطوطخم (1)

 . نيتحسا ةباثمي ىهو . مث, فرحب اهشماه ىلإو « ب فرحب اه

 . سس فرحب ال تصر ىلا ىهو ٠ 85غ مقر ( ةيناولس ) داماد ةطوطخم (ج)

 ءالمزلا تارمذح اهماع دم:ءا ىبنأ تاطوطخملا ةلمح نم ثالثالا تاطوطفخملا هذه تناك دقو

 نم لمدفتلاب اهوفصو دقو ( لخدملا ١ ءاهثلا قطنم نم لوألا دلجملا اورسسل نيذلا لضافألا

 ىعاد الف : حلا اه>سن خارتو اهط > عونو امتادكو اهرطسأو اهقاروأ ددعو اهترطسم ثيح

 تاطوطخملا هذه نع ىناظ> الم ىلع انه ىما رم هلأ اذلو . ىرخأ ةصاذ_ه ىف لوقلا راكتل

 لك هل هو أم ودعو ةطوط“ لك تاز انوع 4 أند نبال ناهربلا باك اهمف عقو ىلا ءازحأللا ف

 3 اهتمبق ىلع ةياهملا 6 ىكح اك اذو 4 2 الاب اهنم ةدحاو

 ىلإ ب ملال نم ىأ : ةقرو نم ءرحو ةقرو ١" ىف سهزألا ةطوطخم نم ناوربلا باك عقب

 . ب ا١ا8 نهءحو ام

 ا! ٠١ نم ىأ : اضيأ ةقرو نم ءزجو ةقرو م0 ىف ىناطيربا فدحاملا ةطوطخم نم عقب و

 . بالا نم نحو ب ١٠١ ىلإ

 ٠ ب ؟84 ىلإ ب 7١١ نم ىأ : ةقرو ا/م ىف داماد ةطوطخم نم عقيو



 تت ا اح

 وه اف اضيأ ناقفتت امهنكلو : قاروألا ددع ىف ب « م ناتطوط خلا قفآت نأ بيرغاا نمو

 هيوخالا ءاطخألا ىف « عضاوملا باغأ ىفو « هتاذ صنلا تاءارق ىنعأ : ارط> كلذ نم رثكا

 ناعرف نيتطوطلا نأب نظلا نع ىنلم امم « لمح وأ ةدرفم تاب من كت اهفو « ةيثالمإلاو

 ءاهؤاطخأو اهم ةصاخلا اهتاءارق اطل: ب6 م نم لك نع ةلقةسم ةطوطخش س امأ .دحاو لصأل

 . نييرخألا نيتطوطخملا نيب و اهنيب صنلا ىف ةيقيقحلا تافالتخالا تعفو اذهلو

 ددرتأ مل اذه 0 ىنكلو . نس مم اهماي و م ب 'قالطإلا لع ثاالعلا تاطوطخلا لضفأو

 قايم هيضتقي ام ىلإ و لوةعملا ىلإ برقأ اه'آ هيف رهظ عضوم لك ىف س ةءارقن ذخألا ىف

 . مالكلا

 مي وقت محانلا ةلواحم ىلإ هدرم س ىف فالتخالا عضاوم نم ليلق ريغ اددع نأ تظحال دقو

 مب نم نعاس نسي قورتلا قوذلا لإ تا تس عطا ولا ذهب ق دنياك دقن« نعل هنأ

 لصأو باككلا باص ىف امصن تبثأو ثالالا تاطوطخملا نم اهنيعب ةدحاورتخأ مو

 لضفألا صنلا ترتخا لب ٠ نيرشاناا ضعب لعفي ام ةرياغملا ىرخألا تاءارقلا شماوهلا ىف
 هرشلأ ىذلا صنلا نأ كلذيىنعأ . هفلاخيام شماوذا ف تعضوو باصلا ىف هتبثأو ةلاح لك ىف

 ىري ىذلا مقرتلا امأ . ةدحاو ةطوطخم صن سيلو ثالالا تاطوطخلا نم بختنم صن انه

 ةلالدلا نم هل سيلو « م ةطوطخا مقرت وهف [ ]| نيتفوقعملا نيترمداحلا نيب نتملا ىف

 . كلذ ىلإ ةرورضلا تعد اءاكهيف ءزج ىأ وأ صنلا ةعجا ص ىلع هب تنعتسا حاتفم هنأ نم رثكأ

 (ب)

 وطسرأ باك نم الوصأ نايبو باكلا ةدام ليلحن

 ةروص ىف وطسرأل ةيئاثلا تالياحتلا باك انيس نبال ناهربلا باك هلص ىضم اهف تكذ

 باكل راتخم صخلم ةباثم  هلئاسو هدام  هتلمح ىف باكلا نأ تررقو « ةماع ةيلامحإ

 : نيمأ تلواح دقف انه امأ . تاقيلعتلاو حورشلا نم هآر ام انيس نبا هيلع عضو « لوألا ملعملا
 ةراشإلا امهمناثو «هب اههضرعىذلا قسنلا لعو « هلوصف ىف فلؤملا اهضرع يك بالا ةدام ليلحت امهنوأ

 . هنع ذخأ ىذلا ردصملا اهنأ ىل نيت ىلا تالاحلا ىف وطسرأ باك نم ةماملا عضاوملا ىلإ



- 

 اين رقت ناليحتسم باعيتسالاو ءاصقتسالا لب اباعيتسا وأ ءاصقتسا هذه ىتاواحم ىف نأ ىعدأ الو

 نوكي داكي الخادت ىطسرألا صنلا ءازجأ عم هؤازحأ تلخ ادت انيس نب, ص نك صن لوصأ عبتت ىف
 ريغ ىف وطسرأ مالكو نييلاطاطسرألاحارشلا مالك ن م حيرص ىه حورش ءازجألا هذه لاخنو « امان

 ناهربلا ريغ ىرخألا ىطسرألا قطنملا بتك ىلإ ةلمح ةراشإلا لفغأ مل ىنأ ىلع . ناهربلا باك

 ىذلا نكلو ؛ ةحضاو هي وق انيسنءا ناهرب ءازحأ ضعبب اهتلص تناك ىتلا تالا-+لا ىف اهتكذ لب

 لطم اياز يضع + ناطرلا ن3 يفت نب ةراقلا نع انها تاق هلا تدق

 ىلوألا ةلاقملا

 »نارزلا يلق ني يضرتلا وح لوارا ا قنا حتت
 .رم ريك ءزج ناك نإ و « وطسرأ ناهرب ىفريظن هيلي ىذلا لصفلل الو لصفلا اذه سيل

 قيدصتلانم ىنيقبلا . امهنم لك بسك قيرطو « قيدصتاو روصنلا ىلإ ملعلا ماسقنا )١(

 ١ فا م وطسرأل لدحلا باك نراق ه ةسقألا عاونأ , ق.ييقمأا ريغو

 نراق . مسرلاو دما . ةيضرعلا ىباعملاب و « ةيئاذلا ىناعملاب روصتلا : روصتاا عاونأ (؟)

 “٠ ف انيس نبال - لخدملا - ىجوغاسإ

 . أعم دحلاو ناهربلا باك هنأ قحلاو . دحلا ماتلا روصتال عتوملا

 . روصتلل ماملاك قيدصتلاو ؛« قيدصتلل أدبم روصتلا (غ)

 : هتاترص  ىباثلا لصفلا  ؟

 : "ة2الا تاعوضوملا هيف انيس نبا ثحيب

 فرم بسحبف ٠ نيفيلاو قحلا تنك للا ليصوتلا وه قطنملا نم لوألا ضرغلا 1(

 . الوأ ناهربلا باك عضوي نأ بحي ناك هلزتملا

أرو ناوربلا باك لبق لدحلا باك عضو ىر نم ىأر ) و ُ
 . كلذ ىف أندس نا ى



 دل | ال

 «ةرهاظ هيف ةرورضلاتناك ام ( | ) ىلإ ةرورضلا هجو ىلع اهب قدصملا ىدابملا مسقنت (؟)
 : ةيلقع هيف ةرورضلات ناك ام ( ! ) ىلإ ةريخألا هذه مسقنتو .ةنطاب هيف ةرورضلا تناك ام (ب)

 . ةيمهولا ماكحألا ىهو  لقعلا نع ةجراخ هيف ةرورضلا تناك ام (ب)

 وهو « لقعلا درجم هيف ةرورضلا تناك ام ( ! ) ىلإ مسةنيف ةيلقع هيف ةرورضلا تناك ام امأ

 ةريخألا هذه مسقنتو . رخآ ءىشب انيعتسم لقعلا ىه هيف ةرورضلا تناك ام (ب) « تايلوألا

 . ايزي رغ هيف نيعملا ناك ام (ب) « ىزيرغ ريغ ائيش هيف نيعملا ناك ام ( )١ ىلإ

 : ىلإ اياضقلا مق 6

 تايضهولاو تارتوتملاو تانونظملاو تابرجلاو تاسرسحملاو تايرورضلاو تايلوألا

 . لنا تالوبقملاو تاملسملاو تاروهشملاو

 : ىطسولا دود+ا فانصأو مولعلا ىدابمو بلاطملا ف - سماحلا لصفلا - ه

 . وطسرأ ناهرب نم "١ ف ١م (١61ف م ىف درو (مب لصتم لصفلا اذه رثكأ

 : ةيتآلا تاعوضوملا ف ثحيب وهو

 )١( ةنالث ىلإ ىلوأ ةمسق بلاطملا مسقنت :

 تناك نيمسق ىلإ هذه نم الك انمسق اذإف . ©م”” بلطمو “له” بلطمو “ام” بلطم

 للا بلطم ىلإ ةعجارف اهريغو ىتملاو نيألاو مكلاو فيكلاو:ىألا بلطم امأ . 0١ةتس بلاطملا

 . بكرملا

 ةيميلعتلا مولعلا ىف دودلا عضو . تاذلا بسحن دهحلاو « مسالا بسحب دحلا (١

 . ( ةضايرلا)

 ةفراعتملا اياضقلا . ةدرفم ناعم اهنمو ةبكسم ناعم اهنم ئدابملا فركذت كا رومألا (م)
 ةلخاد امإ و « ةعانصلا عوضوم ضارعأ امإ ةدرفملا ىناعملا . ةبكسم ةعوضوملا لوصألاو

 . ةعانصلا عوضوم "هلمح ىف

 1011100000 ا

 ؟دوحجوم .ىثلا له (ج) ؟ه دجوت اذامل (ب) ؟اذك ةملم ءىثأل دجوب له ( | ) : ةعب رأ ىف بلاطملا وطسر ًارصح )00(

يسبلا ””له”” بلطم ىف اهرصح هنأ ىأ ؟.ىثلا وهام ١)
 . هتاهر م ١ ف[ 7 م عجار . ام” ككل ىلطمو بكرملاو ط



 تكتل ع هك

 بلطم ( [) :نيمسق لإ ل” بلطم مسقنيو امد”بلطم نعرعاتم «/“ بلطم (
 . هسفن ىف سمألا بسحب «م” بلطم (ب) «لوقلا بسحب «ل#

 هلع ىأ  هسفن ىف صاالل هلع نوكي نأ قفس دقو « سايقلا ةلع طسوألا دحلا (ه(

 . عوضولل لومحملا دوجو

 . اهدعب امو [ #4 : مف ؟م 6« 1م ف ١ م وطسرأ نراق

 ء ١ف 7م 6« 17 ف١ م ىف كلذ دعب ناهربلا ئدابمىف لوقلا فو دق انيسنبا نأ ظحاليو
 . مناد

 . وطسرأب كلذ لك ةنراقمىنأتسو "فام مء/ف١ مىف ليصفتلاب “مل” ناهرب ركذ هنأ اك

 : تامولعملا نم لوهحلا ةباصإ ةيفيك ىف  سداسلا لصفلا -

 ١ف ١م عوضوم هنيعب اذهو . مولعملا قيرط نع لوهجلا صانتقا ةيفيك ىف لصفلا اذه ثحبي

 . وطسرأ باك نم

 نأ امإ وهو ُ 07قاوبنم ةرواحم ىف نوطالفأ هراثأ ىذلا لاكشإلا انه انيس نبا راثأ دقو

 ١ ف ١ موطسرأ ىف اضيأ دراو اذهو . اهملعي ىلا ءايشألا ملعتي هنأ امإ و ائيش ملعتيال ناسفإلا

 : ةبكرملاو اهنم ةدرفملا :دوجولا ةليحتسملا ةيمدعلا رومألاب علا نعلصفلا لوأ ىف مالكلا امأ
 . هيلإ راثملا ىطسرألا لصفلا ىف هلريظن الف

 : ىنإلاو ىلا نادربلا ف  عباسلا لصفلا - 7

 ءوذلا نأب ملعلا ىهو ١"”فا م ىف وطسرأ اهدروأ ىلا ةيسيئرلا ةلأسملا لع لصفلا اذه ىوتحي

 تسيل ةريثك ىرخنأ لئاسم ىلإ ةلأسملا هذه زواجن دق انيس نبا نكلو . هدوجو ةلعب ملعلاو .دوجوم

 ه2 تقوض را نظرع اقف دوك ذل ىلفسر الا لطنفلا لا ةذوخوب
 : ىلع لاقي بستكمل | ملعلا 10

 )١( اعضو مولعلا ىف عوضوملا وأ دحلاب عقاولا روصتلا .

 (ةكمسم 82.( تكونيم عجار (1١)



 . اذك وه اذك نأ جنتم ساق نم عقاولا قيدصتلا ىلع (ب)

 اذكن وكيالأ نكميال هنأب داقتعالا عم اذكوه اذكنأجتنم سايقنم عقاولا قيدصتلا لع ( ج١

 ٠١ بالا : " ف ١ م وطسرأ ىف درو امب ( ج ) نراق

 ىنعمب ال تاينيقي نم فلؤم هنأ ىعمب ىيقي فلتؤم سايق ناهربلا نأب لوقلا ةشقانم (؟)

 . ةجيتنلا ىيقي هنأ

 ةقيقحلا ىف مالا ءارقتسالا . اينيقي سيل صقانلاو ؛ اضيأ ىنيقي مانلا ءارقتسالا )١"(

 5" ف ؟ م لوألا اقيط ول انأ نراق . تاينارتقالا ةلمج نم وهو مسقم سايق

 « دوجولا ةلعو قيدصتلا ةلع ىطعي مل ناهرب و « قيدصتلا ةلع ىطعي ّنِإ ناهرب ( ؛)

 درو ال صيخلت هتلمح ىف اذهو . ليلدلاب ىمسملا نإ ناهربو قلطملا نإ ناهرب ةشقانمو

 ١ ف ١ م وطسرأ ىف

 دوجول اببس هنوك عم ربك ألا دحلا سفنل اببس نوكي نأ امإ بولطملا دوجو ىف ببسلا (ه)

 . رغصألا ىف هدوجول اببس هنوك عم هسفن ىفربك ألا دوجول اببس نوكي الوأ « رغص الل ربك ألا

 نأ ىلإو . هل طسوأ ادح نوكي نأل احلاص نوكي « ربك ألا دحلل هلع نوكي ءىش لك( +)

 . مل ناهرب فلؤملا سايقلا نوكي ال « هل ةلع هنأ نيبقي

 دوجو لولعم سيل هنكل « ةقيقحلا ىف ربكألا لولعم دوجولا ىف طسوألا نوكي امبر (7)

 . رغصألا ىف ربكألا

 5 عوتلل مأ سنجل الوأ وه لهو : لصفلا ()

 : هبجس ةهج نم ( وه امإ ) ببس هلام لكب ىنيقيلا ملعلا نأ ىف  نماثلا لصفلا - م

 لاثم : هباك نم ةفلتخم عضاوم ىف لصفلا اذهناونع اهي وتحيىلا ةيسيئرلا ةركفلا وطسرأ مباع

 لصفلا فرك ذ انيس نبا نكلو . حلا و4-4: 7و ذل م5554: بربع ءو م و:بدبو كلذ

 مهأ ىهاهو . اهند بيجي مث اهريث ةلئسأ اهتم ىفىهو «ةلصتم ريغو هب ةلصتم ةريثك ىرخنإلئاسم

 : لصفلا رصانع
)»0 



 كك ١ ] ظل

 «ةلعل ةرورضلا هذه تناك  تقولا ضعب وأ امتاد  ايرورض للا ناك اذا )١(

 . لومحماو عوضوملا تاذ ىلإ ال « ةهلعلا كلت ىلإ ةعجار لومحاو عوضوملا نيب ةبسنلا تناكو

 ٠١ أ ا/ه : جف ١ م ىف وط هرأ ىف درو ام نراق

 ىوقي ناهرب دقعيف « طسو'الل دوجولا نيب ربكالاو « رغص'الل دوجولا نيب هنأ الإ رغص'الل كاذك

 . ّنِإ ناهرب وه

 ١ف ١ م وطسرأ نراق

 . مئادلا نيقيلا ىلعي الف ببس
 دق هنأل « ربك "الل الولعم نوكي نأ زوحي الف « رغص'الل ةيتاذ ةفص طسوألا ناك اذا( 4)

 الولعم سيل “ ةروصو ىلويه *” نم افلؤم مسجلا نوكف . ربك ألا تحت ةلخاد ةلعل الولعم نوكي
 هذ ”وه رع ىنعم تحن ةلخاد “ 1 . “افلؤم” هنوكل لولعم لب “ فّلؤم هل” هنوكل

 . هفلؤي فلؤم هل ىذلا ىأ «  فلوملا

 . سايقلا ف فاضملا طسوت ( ه)

 ٠ هلع هيف سيل ىنانثتسالا سايقلا (5)

 . نإلا ناهرب ديفي فلحلا سايق ()

 .طقف رغصألا ىفربك ألا دوجول ةلع طسوألا نوكي نأ مئادلا ماتلا نيقيلا ىف ىفكي ال( م)

 : نيهاربلا ف طسوألا نم رغصألا لاح ( )

 . هصاوحلا عونلا ءاضتقا هتاذل ةيضتقم طسو'الل هلع رغصألا نوكي نأ زوحب (1)

 . طسوألا صاوخ نم رغصألا نوكي نأ زوحجي (ب)

 ناو « مل * ناهرب وه لب « لعفلاب ةبيرقلا ةلعلا ىطعي ىذلا وه “ مل ” ناهرب سبل )٠(
 . كلذ لدءفي



 كق 0

 : هعوضوم ىف ببس هلومحمل سيل ام ةيفيك ىف - عساتلا لصفلا -

 . اهريغو ةيئاثلا اقيطول انأ نم ةفلتخم ءازجأ ىف وطسرأ اهراثأ ةريثك لئاسمب لصفلا اذه لصتي
 وطمرأ عجار . هيلع ةنهربلا باطي ءىش اهنأ ةهج نم عوضوملا ىلإ لومحلا ةبسنب لصتي وهف

 صخل قيرط نع ىلك مثح ىلإ لوصولا قيرط وه ثيح نم صقانلا ءارقتسالاب و « 1١

 أنأو 7م"فام وطسرأل يلوألا اقيطول انأ عجار . ةينيقي جتاتن ىطعي ال كلذل هنأو تايئزحلا

 مه ب 4١ ةيناثلا اقيطول

 : ىه لصفلا ىف انيس نبا ال ضرع ىتلا لئاسملا مهأو

 نوكت نأ امإف ٠ دوجولا سفن ىف ببسل ال عوضوملا ىلإ لومحا ةبسن تناك اذإ(١)

 نأ نكمي الف « اهسسفنب ةنيب ريغ نوكت نأ امإ و « ناهرب ىلإ جاتحت الو ةينيقي نوكتف اهسفنب ةنيب

 . ايفيقي اهنايب نوكي و « سايقلاب ال ءارقتسالاب اهنايب عقي هذهو . مئاد يقي اهب عقب

 . هب سايق نارتقال لب « ةبرجتلا ىف دهاشب ام ةرثكل ملعلا ديفت ال ىهو . نيقيلا اهب عقي

 سحلا ىف رركتملا نأ وهو « طرشب ايلك لب « اقلطم ايسايق ايلكاملع ديفت ال ةبرجتلا ( م)

 1 تاذلاب ام ناكم ضرعلاب ام اهيف ذأ اذإ انيقي ال انظ عقوت دقو . اماد |سمأ مزلي عبط هل

 ٠ - معألا جاتنإل هلع صخألا نوك ىف  رشاعلا لصفلا :

 ةهلصلا قبو ناك اذلو « ناهربلا باب ىف هنم سما تايلكلا باب ىف لخدأ لصفلا اذه

 امو حال ص . سنحلا ىف عساتلا لصفلا ىف ” لخدملا ” باك ىف انيس نبا هركذ امب

 و7 «ء اهدعب ٠

 نم سنحلا لصفو عونلا لصفو سنحلا سنجو عونلاو لصفلاو سنحلا انه شقانب هنكلو

 « هنمو هيف اهنأ ىلع «تناك ايأ هيلا لوصفلا ماضنا زوجي دق هتدجوف هتذخأ ىنمم ىإ ()

 رخآ 'ىث لك نأو « اهب مت هنأ تربتعاو لوصفلا ضعب ةهج نم هتذخأ نإو . اسنج كلذ ناك

 . سنجنل ةداملا ةباثمب لب ؛ اضج كلذ نكي مل « اجراخ نوكي هيلإ فاضي

 . اعون ناك هل ىنعملا مامت بجوت ةدايز طرشب هتذخأ نإو



 حا د6 حن

 دجت لب ءهدعب لمت هنود ىذلا سلا هولتيمث عونلل الوأ دجوي لعألا سنحلا دجتال 0

 . لفس'الل لملا ىف اعبات ىلعأ وه ام لك

 عونلا كلذ ىلإ هيلي ىذلا ننحلا بسنو لعفلاب عونلا ىلإ بسن اذإ برقألا سنحلا ( ١"

 سنحلا لصفو سنحلا سنج ةبسن نكت ل « لءفلاب عونلا كنذ ىلإ هلصف بسن وأ « لمفلاب

 . عونلا عم عونلا تحن ايف كلذك لالا ( ؛)

 مه ١ ب ؟. وطسرأ ىف عونلاو سنحلاا نيب ةلصاا نراق

 (هتيلعو اهمدقنت ةهج نم ناهربلا تامدقم رابتعا ف  رشاعلا ىداحلا لصفلا -

 : اهطورشرئاسو

 امو ها ال8( ".0.-ه:بالا:5فذ م ىف وطعمرأ هدروأ ٠١ ىلع لصقلا اذه دمتعي

 ةجيتنلا نم مدقأ « ةقداص نوكت نأ بجي اهنأ نم ناهريلا تامدقم طورشب لصتي اهف اهدعب

 . اهنم فرعأو

 « ةعيبطللو انل ةبسنلاب فرعألاو مدقألا ىنعم نع همالك ىف اريثك لصف انيس نبا نأ ريغ

 َّى ملكت كلذكو ؟ اهتاياغو اهدصاقم نعو «ملاعلا ماظنل ةكسمملا ةيلكلا ةعيبطلا نع امالك فاضأو

 لصفلا ىف اهدوجو ال ليصافتلا هذهو . ةعيبطلا دنعو اندنع فرعأو مدقأ اهيأ تاكرملاو طئاسبلا

 ةعيبطلا نراق ) ةعيبطلا ىف هباك علطم ىف وطسرأ هركذ ايف الصأ اهل نكلو « هيلإ راثملا ىطسرألا

 : لوقي ثي>-( :٠١١:84 م

 موأو فررعأ ىه ىلا ءايشألاب أدبن نأ ىه ىعيبطلا ملعلا ةماردل ةيعيبطلا ةقيرطلا نإ ”'
 . « ةعيبطلاب فرعأو عمضوأ ىه ىتلا ءايشألا ىلإ لقتنن اهتطاسوب و « انيلإ ةبسنلاب

 («ءلمشأألا ريسفت بيترت ىف فرعأ”” « ةعيبطلاب فرعأ ” هلوق نم دوصقملا نأ ىهاظلاو
 . + ١484 !١ ىف هسمن ةعيبطلا باك ىف لوألل افدا ص ىناثلا ريبعتلا اده لمعتسي هيسفن وطسرأ نأل

 . عاون ألا عئابطك هدوجو ىلإ ةعيبطلا دصقت ام هب دارملاف“ةعيبطلا دنع فرعأ”' انيسنبا لوق امأ



 ء ةتالا وه لصفلا رسمدانع مهأو

 نوكت نأ بجيو . ةجيتنلا نم ةفرعملا فو نامزلاب و تاذلاب مدقأ ناهربلا تامدقم )١(
 اهنع جتني و ةبسانم ريغ ةقداص تامدقم ذخؤن دقف كلذ عمو ؛ ةجيتنلل ةبسانم ؛ ةملوأ © ةقداص

 1 ةقداص ميا:

 تفر اذإ ىتلا ءايشألا ىه ةعيبطلا دنعو ؛ الوأ اهبيصن ىلا ءايشألا ىه اندنع مدقألا (؟)

 دصقت ىذلا ءىثلا وه ةعيبطلا دن-و . اندنع مدقألا وه اندنع فرعألاو . اهتحن لخدي ام عفر

 ةيسنحلاا تايلكلاو . قرايلكلا نم فرعأو اندنع مدقأ ةدوسحلا تايئزحلاف . هدوجو ىلإ ةعيبطلا

 . فرمعأو اندنع مدقأ (هتيلوقعم ةهج نم ىهو . ةعيبطلا دنع فرعأ تسيلو « عبطلاب مدقأ
 . ةعيبطلا دنع صانجألا عئابط نم فرعأ عاونألا عئابطو

 وهو  اندنع فرمعأو ةعيبطلا دنع مدقأ وه امب انأدتبا تايلكلا قق# نأ اندرأ اذإ (")
 . عونلاوهو  اهدنع مدقأ سيل هنكلو ةعيبطلا دنع فرعأ وه ام ىلإ انيهتتاو  سنحلا

 دنع مدقأ وه امب اضيأ انأدتبا دقف « بيكرتلا قيررط ىلع انرمصو طئاسبلاب انأدتبا اذإو ( 4)

 . نوكي ال دقو اندنع فرعأ نوكي دق هنكلو ةعببطلا

 ؛ اهمتالولعم نم ةعيبطلا دنع فرعأو مدقأ تاياغلاو لءاوفلاك للع ىه ىتلا طئاسبلا ( ه١

 . ىلاهرب اهنم نايبلاو

 ١ - ناهربلا أدبم  رشع ىناثلا لصفلا :

 هنكلو «هتامدقماهنم فلاتتىللا لاوقألاو ماعهجوب ناهربلا ةعيبط لصفلا اذهىف انيس نبا مباع

 وهو 5و ” لوصفلا نم اهتد ام دهسا عوضوملا ادهم ةلصتم ىرحأ لئاسم مذ ىلإ كلذ زواحجن

 : ىه لئاسملا هذه مهأو . وطسرأ باك نم ةيناثلا ةلاقملا نم ١١ و ١٠و

 ىنعم .صاخ ملع بسحب و«اتاطم معلا بسحب ناهربلا أدبم : نيهجو ىلع ناهربلا أدبم ( )١

 ةلأسمىهو ١٠و ها 107 :فو م نراق . اهريغ نيبو اهنيب قرفلاو ناهرب أدبم ىهىلا ةيضقلا

 . لوألا ةلاقملا لوصف رثك أ ىف اهبف لوقلا وطسرأ ررك



 ملا 5

 ١م نراق ةمدقم لك فلاخي لب « اهب لسملا ةمدقملا فلاخي ( فيرعتلا ) دا (؟

 غ١  ”"ه:بال١١5:1 ف

 . هل تعضو ىتأا ةفلتخلا ءامسألاو عوضوملا لصألا (")

  ) 4١ئدابملا عاونأ لاعتسا ىف مولعلا فالتخا .

 : "ف م.نراق . ةجيتنلاب انقيدصت ىلع امدقتم تامدقملاب انقيدصت نوكي نأ بحي ( ه١

 0 ل

 شقاني و ارشابم اسابتقا انيسنباسبتقي انهو . ةرداصملاو عوضوملا لصألا نيب قرفلا (1)

 هلوق ىلإ “ لوألا ملعتلا ف لبق ام عمس (1ل هنأ ملعاو ”” هلوق نم ةليوط ةثةانم صنلا اذه
 .١١١( ١ ف ١ م نراق . “ طسو مولعلا نم ءىش ىف الو نكي لوأ ”

 تامدقملاو « ةيناهربلا تاطلاغملاو « ةيرورضلا بلاطملا ىلع ةيناهربلا تامدقملا (1)

 . وطسرأ نم ه ف ١ م ىف اذه ضعب درو دقو . ةيلدحلاا ةيطلاغملا

 ةينانلا ةلاقملا

 : اهتيرورضو اهتيلكو ناهربلا ئدابم ةيفورعم ىف - لوألا لصفلا - 8١م

 لصفلا ىف هعوضوم وطسرأ مباع دقو « ىلوألا ةلاقملا نم ريخألا لصفلل رارقتسا لصفلا اذه
 وف هرصانع امأ : هباك نم لوألا ةلاقملا نم كلاثلا

 نراق . نالطاب « ارود نيبتت ناهربلا ئدابم نإ لئاقلا ىأرلاو « ناهربلل لطبملا ىأرلا )١(

 دجوتنأ ةلاحتسا ىف ليصفت انه انيس نبا هفاضأ ام لك « 7. - ه:ب ١و” ف ١ م وطسرأ

 . ةياهن ريغ ىلإ سايقلا ىف طاسوأ

 مغ. ص ١ جوطسرأ قطنم رظنا ٠ وطسرأ ناهربل سنوي نب ىتم رشب ىبأ ةمج رتيف هصنب انيس نبا سابتقا درو (1)
 ٠ اهدي امو لفسأ نم م ص



 :ب 7١ عجرملا سفن . وطسرأ يف اهلك ةدراو ىهو رودلاب ناهربلا نالطب ىلع ججا (؟)
 © | نا” و "6 مه

 ةشقانم . ةيرو رض ىمست ىلا ىناعملا دحأ اذهو «ريغتلا ةنكمم ريغ ناهربلا تامدقم (")

 ةرابعلا باك ىف دراو وه اك “تاهجوملا” عوضوم ىف لخدأ وهو “ ىرو رضلا ”” ىنعمل ةلوطم
 . وطسرأل لوألا اقيط'ول انأ باكو

 ناهربلا باك ىف هريغ سايقلا باه ىف ىنعم ال “ ةرورضلاب ب ج لك ” ةمدقملا (؛)
 دوجولاب وأ ءام اتقو هب فصو وأ «ةرورضلاب وأ امتاد« ج هنأ فصوب أم لكدأ لوألا ىف اهانمف

 فصوي ام لك نأ ىناثلا ىف اهانعمو . ب هنأب امتادو تقو لك فوصوم وهف ©« ىرورضلا ريغلا

 انه اه ةرورضلا نأ ىأ . ب هنأب فوصوم هنإف ج هنأب افوصوم ماد ام هنإف « ةرو رضلاب ج هنأب

 : "ف ١ م نراق . تاقوألا عيمج ىفو عوضوملا دارفأ نم درف لكل لوفحنا توب ىلإ ةعجار

 . وطسرأ نم ع. موه: 7م

 : ناهربلا ىف هيتاذلا تالومحلا ف  ىناثلا لصفلا - 4

 : ىنأيام هتاعوضوم مهأو . وطسرأ نم ١٠و 4#فا١ م ىلإ لصفلا اذه ظعم دندسل

 ش : هوجو ىلع “ ىباذلا ” لاقي )01

 رع

 وهام باوج ىف لوقملا نيب قرفو . وهام قيرط نم رخآ لع لوقم ءىش لكل ىناذلاقي )١(

 . وهام قيرط نم لوقملاو

 1 هسنج وأ عوضوملا هدح ىف ذخأ اذإ لومحلال ىباذ لاقبو ب

 .هدحىف ذوخأم هموقيامو عوضوملا وأ عوضوملا دحىف ذوخأم امإ ىناهربلومم لك نأ ىأ

 )٠و -ه : بال« مه :[ا"«غفا١ م نراف

 ٠ عونلل ةموقملا تافصلا نم الإ نوكت ال. نيهاربلا ف تالومحا نأ نظ نم ىأر (؟)

 . كلذ ىلع انيس نبا در . ماهوأ نم ىوعدلا هذه ىلع بترتامو

 نراق . هتاذ سنج وأ ءىثلا تاذب ةصاخ اهنأل كلذك ةيتاذلا ضارعألا تيم (م١

 1١6-70 بال“: حافام



 مسعا ##خلا سس

 ثيحنم هعوضومل ضرعياهف ثحبي ىذلاوه ىنزحلاو . ةيئزحو ةيلك ىلإ مولعلا مسقنت ( ؛)
 . كلزك وه

 :با/ل١٠:5ف ١ م الثم نراق . ىطسرألا ناهربلا لوصف نك ةريثك رداصم عوضوملا اذهلو

 ملا 88 ف ءا)و-ه:بالا/؛؛.-طمهزالال:8فعءيهحأل

 :للوألاو ىتاذلا ىنعم . ةيلك ناهربلا تامدقم - كلاثلا لصفلا - ٠٠

 : ىلأيام هرصانع مهأو 5 قباسلا لصفلل رارعسا اضيأ لصفلا اذهو

 )١( الوأو « نامز لك ىفو « دحاو لك ىلع لوقملا وه ناهربلا باك ىف ىكلا .

 دقو الوأ لاقي دق قباسلا لصفلا ىف امهانحرش نيذللا ىناذلا ىعون نم دحاو لك (؟)

 . لوأ ريغ لاقي

 "و بالا" ىلإ ٠6 ! #7 نم غ ف ١ م ىف وطسرأ ىف درو (-1 ليصفتو حرش اذهو

 - قيدصتلا فةطساواهعوضومواهلو#نيب سيل ىبلا ىهو  ةيلوألا ةمدقملا نيب قرف ()

 1 للوأ اهومح ىلا ةمدقملا نيبو

 اهريغلو «الوأ ال ةمسقلا تناك اذإ ةيلوأ ةمسق ةيتأذلا ضراوعلاب ءايشألا مسقنت (4)

 ةمسقلا ليصفتلاب انه انيس نبا حرشب . ةافوتسم ىنعملا اذهب ةمسقلا نوكتو . ايناث  دجو نإ

 .حئاللا هل ةيلوأ ريغ ضراوعب و سنجيل ةيلوأ ضراوعبولوصفلاب ةمسقلاو ةافوتسملاريغو ةافوتسملا

 : ةيناهربلا مئاتتلا ةيلك ىف طالغألا ف - عبارلا لصفلا -

 ةوطخةوطخ ةيناثلااقيطولانأ نم هاف م ىف وطسرأهدروأ أم لصفلا اذه ىف انيس نبا ىذاح

 كلذو هانيطعأ اننأ نظي و هيطعنال دقو . هطعن مل اننأ نظيو ايلوأ ايلك كح ىطعن دق )١(
 : ةيالث بابسأل

 ءىش لم مقاو. هنأ نظنو ةيلك ةعيبط ىلع اعقاو اهيف محلا نوكي ىتلا تالاحلا ىف لوألا

 . ىلزح



 تنم اوت دخ

 9 عضو هنأ نظنو كلا ىلع لوقملا اهيف عضويال ىتا تالاحلا ىف - ىناثلا

 . هل ىلوأ هنأ نظنو ءىثل ايلوأ هيلع نهربملا اهيف ثوكي ال ىتلا تالاخلا ىف س ثلاثلا

 ١ - اهتابسانمو نيهاربلا تامدقم ةيرورض - سماحلا لصفلا :

 اهحرش هنكلو « اهييترتب هتدام هنم دمساو وطسرأ باك نم 5 ف ١ م انيس نبا هيف ىذاح
 : ةينآلا لئاسلل كلذ ىف ضرع دقو اهيف لوقلا لصفو

 عجار) امهركذ قبس ناهجو ةرورضللو . ةيرورض ناهربلا تامدقم نوكت نأ بحي )١(
 . ( انيس نبالا١ فا“ م

 ىنيقيلاجتنتال قدصلا ةيلوأ نوكت نأ ريغ نم ةلوبقملا وأ اهسفن ىف ةقداصلا تامدقملا (؟)
 . مل ناهرب ال نإ ناهرب. اهب عقي ( سنجل ىأ ) ةبسانملا ريغ ةقداصلا تامدقملاو . ىرورضلا

 ١ ( ايرورض نكي مل اذإ اهسال « بسانم وهف ق> وهام لك سيل .

 جنان جقنت نأ نكمي كلذك « ةبذاك تامدقم نم ةقداص جئاتن جننت نأ نكمي هنأ ك (4)

 . حيحص ريغ سكعلا نكلو : ةيرورض ريغ تامدقم نم ةيرورض

 سايق لك نإ 6 ةرورضلاب جنت اهنكلو 4 اي رورض ائيش جتننال ةيضرعلا تامدقملا (ه)

 . ةرورضلاب جن

 : اهلئاسمو اهثدابمو مولعلا تاعوضوم  سداسلا لصفلا - 4م

 هزحوأ ام انيس نبا هيف لصف دقو . وطسرأ نم ٠١ ف ١ م نم ذوخأم لصفلا اذه ىظعم

 مهأو . ناهربلا ىف وطسرأ الل ضرعتي مل لئاسم فاضأ ا « ةرباع ةراشإ هيلإ راشأام وأ وطسرأ

 : ةيتآلا تاعوضوملا هيف لبوعام

 ىتلانايشألا ىه تاعوضوملاو . هيف ْنهربَت الو ملعلا نهربت ىتلا تامدقملا ىه ئدابملا )١(

 ؟.-١١5: با/5 نراق . اهضراوع وأ اهعاونأل وأ تاعوضولل ةيناذ ضراوع



 د

 . مولعةلمجوأ «قالطإلا ىلع امإ : ماع وهام اهنمو « ملع لعب صاخ وهام اهنم ئدابملا 6

 ةوقلاب ىه ىلا ةماعلا ىدابملا ىف لوقلا, انيس نبا لصفي انهو . ع. موب : ؛ ب وطسرأ نراق

 لئاسم وأ ةلاسمب ةصاخناو  هتلمج ىف ذوخأم مولعلا نم ملعب ةصاخلا ٌئدابملاو « لعفلاب ىه ىتاو

 . ملع نم

 دوجو ىفلوقلا انيسنبا لصفي . ه١ : بواب ناق . هب صاخ عوضوم ملع لكل (")

 1 ةدحتم وأ ةكرتشم اهنكلو دحاو ملعل ةفلتخم تاعانص

 ليصفت .ةيللا بطيام اهنمو ةينإلا بلطيام اهنمو : بكرملا اهنمو طيسبلا اهنم لئاسملا (4)

 . حلصيال امو ةيناهربلا لئاسملا ىف الوم نوكي نأ حلصي اهف لوقلا

 : اهك أرتشاو مولعلا فالتخا - عباسلا لصفلا - و

 . هيلي ىذلا لصفلاب ةلصلا قيثو هنأ أ « اهثدابمو اهتاعوضوم ثيح نم

 لعرتمت نأ مدعنال اك نأو « ىطسرألا ناهربلا باك لوصف نع بيرغ هتلمج ىف لصفلاو
 : هيف انيس نبا هررقام ةصالخ ىهاهو . ىطسرألا قطنملا ىف هلئاسم ضعبل ةريصق تاراشإ

 مسقنيو .اهعوضوم فالتخاببسامإ و اهتاعوضوم فالتخا ببسب امإ مولعلا فلتحم (1)

 لخادتريغنم قالطإلا ٍلع تاعوضوملا ىف هيف فالتخالا ناك ام ( ١ ) : نيمسق ىلإ لوألا عونلا

 دحأ هيف ناكام ([) :ىلإ ريخألا اذه مسقنيو . ةلخادم عم هيف فالتخالا ناك ام (ب) . اهني
 . نيءوضوملانيب ةيحان نم ةرياغمو ةيحان نم كارتشا هيف ناكام (ب) « رخآلا نم معأ نيعوضوملا

 « سنج مومع مومعلا هيف ناك ام ( ! ) : ىلإ مسقني نيعوضوم نيب صوصخو مومك هيف ناك امو

 . مزاوللا مومع مومعلا هيف ناك ام (ب)

 اهنم ةثالث : ماسقأ ةعب رأ ىلإ صوصخو مومع اهتاعوضوم نيب ىتلا مولعلا ممقنت (؟)
 « هياعرعألا ٍلعلاعوضوم لمحبف «رعألا ملعلا ةعيبط ةلمح نم صخألا ملعلا عوضوم نأ ىف كرتس

 . صخألا لع معألا عوضوملا هيف لمجال ىذلا معلا وهف عبارلا امأ

 . ىكلا ملعلا وأ ىلعألا ملعلا ىف نهربت مولعلا ئدابم ()



 ا

 . !متياغو اهثدابمو اهعوضوم ىف ةئاطفوسلاو لدحلا نع فاتخن للوألا ةفسافلا ( )

 : نيهجو ىلع فلتخت دق دحاو عوضوم ىف ةقفتملا مولعلا ( ه )

 . ةصاخ ةهجنم رخآلا هيف رظني و قالطإلا لع عوضوملا ىف امهدحأ رظني امدنع (1)

 . رخآلا اهنم رظني ىتلا ةهجلا ريغ ةهج نم عوذوملا ىف امهنم لك رظني امدنع (ب)

 . لئاسملا ىف وأ « تاعوضوملا ىف وأ « ئدابملا ىف مولعلا ىف ةكرشلا عقنا ( 5)

 تحن تارئزمل هلوانتو « مع ىلإ مع نم ناهربلا لقن ىف” وه لصفلا اذهل لماكلا ناونعلا
 ةبلك ةلاسمو « لصفلا لوأ ىف ةدراولا ناهربلا لقن ةلأسم نكلو :« ده هلوانت كلذكو «تايلكلا

 جب ادن ىف ثحببيف ريكألا ءزحلا امأ « هنم اريخص اءزج الإ اتسيل « هرخآ ىف ةدراولا ناهربلا تامدقم

 من١ م ىف هدروأ |هف وطسرأ انيس نبا ىذاحي ءزجلا اذه قو . ادبأ ةتباثو ةملك اهنأو ناهربلا

 . ةيلاثلا اقيطول انأ نم

 : نيهجو ىلع ناهربلا لقن )١(

 . رخآ ماع ىلإ امناهرب لقنيو ملع ىف ملستلاب ةمدقم ذخؤت نأ (1)
 د 5 596 ل ل ل

 طسوألا هدح ناهربب اهيلع نهربي مث « ملع ىف “ بولطم ” اهنأ ىلع ةيضق ذخؤت نأ (ب)

 1١4-١7 : باله :/ف ١ م نراق.. انه دوصقملا وهو ءرخخآ ماع نم

 م. 76: باله وطسرأ نراق . ةمتادو ةيلك نوكت نأ بجي ناهربلا جيئاتن (١

 وطسرأ نراق . ةدسافو ةيلك ريغ نيتمدقملا ىدحإ تناك « ناهرب دسافلا لع ضرف اذإ م(

 . قباسلا عضوملا ىف

 مه -.: باله وطسرأ نراق . دسافلا (ىنزحلا ىأ) صخشلل نوكي نأ زوجي ال دحلا (:)



 دعا ي”ئ”ا"لب حس

 ةيئرحللا ةمدقملا هيف لفيدي ةياك نوكت نأ بجي ناهربلا تامدقم نأب لوقلا (ه)

- 

 مه 1. : بو هوطسرأ نراق . دحتواهياع نهرب ددعلاب ةرركتملا«عوق ولاةيجارلاءاخالا 00

 نايبب الإ رهظي ال ةيلك نوكت نأ بحي ناهربلا تامدقم نوك نإ لوقي نم ىلع درلا ()

 ناهربلا تامدقم نأل هياع ناهرب ال دسافلا نأ موقلا تبثي فيكف « هب نيقي ال دسافلا نأ

 ؟ ةملك

 ١”  عساتلا لصفلا :

 ءاطعإ ىف مولعلا فاللتخا ىفو « بااطلل ةداهربلا تامدقملا ةبسانم ىف لصفلا اذه ثحب

 ىطسرألا ناهربلا لوصف نم ةددعتم عضاوم نم هتدام انيس نبا دّسا دقو . ىّألاو ىللا ناهربلا
 : ىلآلا وحنلا ىلع

 ةجيتتلل ةبسانم نوكت نأو « طسو تاذريغ ةيلوأ ناهربلا تامدقم نكت نأ بجي (1)
 م. #ه : بالا : "ف١ م نراق . لكلا ىلع ةلوقم ةقداص اهنوك بناج ىلإ

 6 :باله : وه ف ١ م نراف . ةرئادلا عيب رت ىلع 877502 نوسيارب ناهرب (؟)

 مع - 5 : ١

 ناهربلا نوكي ىّتح ةيتاذلا تالومحماو ضراوعلا نم طسوألا دحلا نوكي نأ بحي ()

 عجار . ةيطسرألا ةرابعلا هذه ىلع انيس نبا قيلعت . وه وه ام ةهج نم ءىثلا ىلع نوكي و ابسانم

 . وطسرأ نم ٠-١8 : بال6 : 7في2 ه٠: خامه: و فام

 درو ام كلذ لصأ . ةفلتخلا مولعلا فو دحاولا ملعلا ىف مل ناهرب و ْنِإ ناهرب فلتخي (؛)

 وسو :! الو (غ.سم# بالى: فامىف

 :7١ف٠م اهنم وطسرأ ناهرب نم ةريثك عضاوم نم دمتسم اذهو . للعلا نم اهنيهارب ىف هذخأت ام

 موي, .:|و4:١١ ف؟_؟م(١٠461-5 : ال4



 ملا مم ال

 : رشاعلا لصفلا - <”9

 ٌىدابملا” وه هل ناونع لمقفأو « هيالثلا تاطوطخملا نم دحاو ىأ ىف ناونع لصفلا اذهل سيل

 : ىهف لصفلا تاعوضوم امأ

 « اقالطإ نهربت الف اهسفنب ةنييب تناك اذإف « للعلا كلذ ىف نهربت ال مع ىأ ئدابم )١(
 - .٠ كَ ٠ 5 .٠

 مو م. : ! 7 وطسرأ نراق . رخآ ملع ىف نهربتف ةنيب ريغ تناك اذإو

 ادوجوم ضرفي نأ بجي ىأ : اعم روصتي نأو هب قدصي نأ بحي مع ىأ عوضوم (؟)
 1١-٠١) بالك رطسرأ نراق . اهيلع نهربيف ةيتاذلا هضراوع امأ : مهفي نأو

 مو : ب ا/؟ وطسرأ نراق : “ ةرداصم ”الو “ اعوضوم الصأ ” سيل دحلا (")

 غ٠ ب ا/؟ وطسرأ نراق : ةسدنحلا ىف ةعوضوملا لوصألا ىف نعط نم ىلع درلا ( 4)

 ه١ : ١ ا// وطسرأ نراق : ىنزح وأ ىلك وهف عوضوم لصأ لك (ه)

 لثملا ةيرظن شقانيو كلذ ىف لوقلا لصفي انيس نبا نكلو - ١١ ف ١ م علطم وطسرأ
 . وطسرأ ناهرب ىف هل دوجو ال ا: اهيلء دري و ةينوطالفألا

 ةثلاثلا هلاقملا

 : ةبسانملا ريغو ةبسانملا لئاسملا وأ ئدابملا ف - لوألا لصفلا  ”#م

 ربك الا ءزخباو ١١ ف ١ م ىف وطسرأ اهراثأ ىتلا لئاسملا مهأل لصفلا اذه ىف انيس نبا ضرع

 : ىهف لئاسملا هذه امأ . هتدامك هلمحأ ام لصفو لوألا معملا كلذ ىف ىذاحو +١ ف نم

 مولعلا ىف اعضو عضوت ال « © عوفرملا ثلاثلا ” أدم اههس الو « اهلوبق بجاولا ُىدابملا 010(

 نراق : أدبملا اذه اهيف مضوي نأ حصير ىتلا هوجولاو « ٠١-78 :! اياب وطسرأ نراق . لعفلاب

 55-76 ردصملا سفن



 هسا م4 دع

 ! الاب وطسرأ نراق : اضيأ لدحلاا اهلمعتسي و ةماعلا ئدابملا ىف اهلك مولءلا كرتشن (؟(

 م. مو

 رظنلا ىلع الو ©« ةنيعم لئاسم ىلع الو « ةنيعم تاعوضوم ىلع رصتقي ال لدحلا ١

 ١ ف ١ م لوألا اقيطولانأ كلذكو : مه -»م» : [ ؛إب وطسرأ نراق . ةنيعم ئدابم ىف

 بطاخلا هادعت ال هنأو قحلا هنأ مولعملا ضيقنلا فرط دحأ ىوتحت ةيضق ةيملعلا ةلأسملا ( 4١

 :]ود) : بالا/ل « غ. ب : ! الا/وطسرأ نراق . بسجلاوأ

 وطسرأ نراق ؟ ةيسدنه ريغ لئءاسم دوجو مزلي لهف « ةيسدنه لئاسم دوجوب انلق اذإ ( ه١

 717" ب ابا/

 : لدحلاا نع ةيضايرلا مولعلا فالتخا ىف  ىناثلا لصفلا - ”4

 ناهربلاو لدحلا نبب قرفلا كلانه راثأ انيس نبا نأل : قباسلا لصفلا متم لصفلا اذه

 (ةضايرلا مولعىأ) ةيميلعتلا مولعلاو لدحلا نيب نراقي انه وهو «ئدابملاو لئاسملاو تاعوضوملايف
 افا م : لثم وطسرأن اهرب نم ةفلتحم لوصف نم هتدام دمتس| دقو . ةيناهربلا مولعلا فقدأ ىهىبلا

 : ىه لصفلا تاعوضوم مهأو .؟7؟و "و

 عقي.ال اهنيهارب ىف ىطسولا دودحلا نألوةيميلعتلا مولعلا ىف عقب املق ملعلل داضملا لهجلا )١(
 : ب الا/ ىف وطسرأ هلوقيام نراق . لدحلا ف كلذك لاحلا سيلو ٠ اهموهفم ىف سابتلا
 لصفلا نم عضومل ا اذه ىفو . ناهربلا ىف عقت املق اهنأو ءممصقا 81867 هيمسل ايف مس

 ع ؤطاوتلاب ال ىظفللا كارتشالاب الوقم اطسو ادح نالمعتسن نيتالا نيتيضقلا نأ انيس نبا حرش

 امب رو« لوألا لكلا نم لوألا برضلا صألا رثك ىف لمعتست ةيضايرلا مولعلا نأ (؟)
 اهنم قيقحلا « بورضلاو لاكشألا عيمج لمعتسي ىذلا لدحلا فال « ىناثلا لكلا تامعتسا

 . نونظملاو

 كلذلو ؛دودحلا ببس ضراوعلا نم مزليامو دودحلا نم اهلئاسم تالومم دخؤت ميلاعتلا ()
 ؛ [ 7 وطسرأ نراق . لدحلا نيب و اهنيب قرف اضيأ اذهو « ةجيتنلا ىلع ةسكعنم جئاتتلا تناك
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 ليلحتلا ىف امأ : اهبيكرتو سايقلا تامدقم لالحن ىف اضيأ ناهربلا نع لدحلا فلتخي (4)
 بيكرتلا ىف امأو . ةياهن ريغىلإ ليلحتلا ف بهذت دقو «ةشوشتمةريثك ارومأ نوكت طاسوألا ن الف
 لب « قاطن ىلع رمتسي مث طاسوألا تاوذ ريغ نم ئدداب ميقتسم فيلأت ىلع هيف نوكي ال هناالف

 نراق . ةياهن ريغ ىلإ اهيف بيكرتلا الو ليلحتلا بهذي الفةرئاهربلا مولعلا امأ . قفتا فيك نوكي
 ”ب ء« ا/ام4 وطسرأ

 ملع ىف هيف نافلتخي امورللا ناهرب و نإلا ناهرب هيف كرتشي ايف - ثلاثلا لصفلا - ”ه

 : نيملع ىفو

 ةلاقملا نم ١م لصفلا ىلع دمتعم وهو « ةيئاثلا ةلاقملا نم عساتلا لصفلل متم لصفلا اذه

 اذه ىفو . هزجوأ امل ليصفتو حرش عم « ةوطخ ةوطخ انيس نبا هاذاح دقف : وطسرأل ىلوألا

 : هلئاسم رهأ كاهو . مهئارآ ضعب ةشقانمو حارشلا لاوقأب انيس نبا عافتنال بيط جذومنلصفلا

 )١( نيتلاح ىف مل ناهرب و نإ ناهرب فلتخحمي :

 . طسو تاذريغ تامدقملا نوكتال ثيح (1)

 لب « سايقلا ىف طسوأ ادح ءىثلا ةلع عضوتال نكلو طسو تاذريغ نوكت ثيح (ب)

 لولعملاو ةلملا نوكت ثيح وأ « اهنم فرعأ نوكي و لعلا عم سكعني رخخآ دح عضوي

 اجراخ طسوألا دحلاعضوي ثيح وأ « هلعلا نم فرعأ لولعملا نكلو نيسكاعتم ريغ
 : "١ ف ١ م : وطسرأ نراق . اقالطإ هلعلا عضوتال انهو - رغصألاو ربكألا نع

 :1-6١" بالث6 ع.

 : ءاحنأ ةثالث لع نيملع ىف مللاو نإلا اناهرب نوكي ( )

 . رخآلا نم معأ امهدحأ نيملع ىف (1)
 ىعيبطلا ملعلا نم اهنإف “ حزق سوق 7” ةيرظن لثم : سخآ لع تحن لخاد ماع نم ءزج ىف (ب)

 . ةسدنهلا ىف مث رظانملا ملع ىف اهيلع نهربي نأ نكمب نكلو

 ريدتسملا حرحلا لامدنا ريع لثم . رخآ لع تحن ةلخاد نوكت ملع نم اهنيعب ةلأسم ىف (ج)١

 . ةسدنهلا ىف اهليلعت نكمي نكلو بطلا ىف ةلأسم اهنإف

 ٠و 1١ :[496 4.0 "و : باله 2« "١ ف١ م ىف وطسرأ نراق



 ثا را

 : ضعب ىلع لاكشألا ضعب ةليضف ىف - عبارلا لصفلا - ؟

 وطسرأل ىلوألا ةلاقملا نم +6١ ١/6١61 لوصفلا نم لصفلا اذه ةدام انيس نبا دئجسإ

 : اهحللاع ىثلا لئاسملا ,هأ ىهاهو

 : ةنالث هوجو نم نيقيلل ةدافإ اهرثكأو لاكشألا مصأ لوألا لكشلا )1(

 . ةوقلاب ةيللا هذه ىطعي هريغو « لعفلاب مل ناهرب ىطعي هنأ ()

 . لوألا لكشلاب لاني امئإف سايقب لاني نأ نكمأ نإ دحلا نأ (ب)

 | 74: 14 ف ١ موطسرأ نراق . هسفنب ةيسايقلانيب لماك سايق لوألا لكشلا نأ ( ج)
 مهد ل

 ىلإ (هتاسايق ليلحن نكمي ثلاثلاو ىناثلا نيلكشلا نإ هلوق ىف وطسرأ ىلع لكشتسا ()
 تاذ ريغ تامدقم ىلإ اهليلحن نكميال ةبلاسلا نأب « لوألا لكشلا ىف طسو تاذريغ تامدقم

 ع. - م”. : [ الو نراق . طسو

 لمصفن 8 ىماأيق باستك اب عمي دفق أذهو : داضم ىأر دوجو معلا مدع هض اذهو © بك

 ١5 ف ١ م وطسرأ عجار . ةسيقألا ىف كلذ

 7١فا١موطسرأب اذهنراق .طسو تاذ ةيضقب بكرملا لهجي عقوملا سايقلا نوكي دق ( ؛)

 تادرفم بستكت فيك . تالوقعملا ف سحلاب عافتنالا  سماحلا لصفلا - ”0

 : ىناعملا

 نادقف ىلإ هدم لهحلا ضعب نإ ةهلئاقلا ةيطسرألاةركفلا لوح لصفلا اذهنم لوألا ءزحلاا رودي

 دقف . قطنملا ىفاهنم سفنلا لع ىف لخدأ ىه لئاسم ىلإ اهادعت لب ةطقنلا هذه دنع الي وط فقي مل

 ريثك لوصحلا أدبم سحلا نأ نم مغرلا ىلع اهنب قرفلا نيبو تاموسحاو تالوقعملا ىنعم حرش
 عقتو «ةكرشلا هيف عقتال كلذلو « فيكو نيأو عضوب صخ شتم سوسحا نأو « تالوقعملا نم

 تاوذلا ةسوسحمو دوجولا ىف تاوذلا ةلوقعم : نيمسق ىلإ تادوجوملا مسقو . لوقعملا ىف ةكرشلا



 مسا خاب اسم

 بسنكي تالوقعملاب قيدصتلا نأ ركذي اريخأو . ةلوقعم لقعلا اهلعجي ةريخألا هذهو « دوجولا ىف
 : هوجو ةعب رأ لع سحلاب

 . تاذلاب ال ضرعلاب لوقعلل أدبم سحلا نوكي ثيح )١(

 . ىنزحلا سايقلاب (؟)

 . ءارقتسالاب (")

 . ةبرجتلاب (:)

 : ةينآلا لئاسملا لوح لصفلا نم ىناثلا مسقلا روديو

 « تايناهرب ىلإ ةيناهربلا ةسيقألا ليلحت ىهتتيو : ةئالث دودحنم فاؤم سايق لك (1)
 . اهدعبامو ٠١ ب م١: لوف ١ م وطسرأ نراق . تاروبشملا ىلإ ةيلدحلا ةسقألاو

 . هريغب الهسفنب ءىثلل فصولا ناك اذإةقيقحلاو تاذلاب لومنإ ءىشلل لاقي (؟)

 . ايلوأ المح هيلع لمحام ىلع الوم ناك اذإ تاذلاب لوم هنإ ءىشلل لاقيو

 هيضتقي امم نوكي ىأ : جراخ نم ءىثلا ىلع ادراو سيل ناك اذإ ىناذ لوم هنإ لاقيو

 . ءىثلا عبط

 . ءىثلا قرافي نأ هنأش نم سيل اسمأ ناك اذإ ىناذ لوم هنإ لاقيو

 . هدح ىف ءىثثلا ذخؤي وأ ءىثلا دح ىف ذخؤي نأ هنأش نم ام لكل ىتاذ لوم لاقيو
3 : 0 

 | 177 : ؛ ف ١ م وطسرأ نراق . ىضرعلا تالاحلا هذه نم ةلاح لك ىف ىناذلا لباقيو
 "و 71:ب4ا 6 18ف١1 م6168: بالط«( عل اد مم

 : بلاسلاو بجوملا طاسوأو تاسايقلا ءازحأ ىهانت ف - سداسلا لصفلا - 4

 786572516704١94 ف ١ م ىف وطسرأ هدروأ (ىل ةيفرح ةمحرت لصفلا اذه نوكي داكي

 تاعوضوملا ل ساسنتنأو «دودحلا لوألا عوضوملا ىلعتالومحلا لسلستتنأ نكمب له (1)

 1. :بم١ عجار : وطسرأ نم ١4 ف ١ م عوضوم وه اذهو ؟ ةياهن ريغ ىلإ دود لومحم

 04 ١-5١ : |مل9 « ب٠



 بع "موا دج

 كلذكو : .٠ ف ١م وطسرأ نراق . ةيهانتم باجيإلا ىّدح نيب طئاسولا نإ (؟)

 : 5١ ف ١ م وطسرأ نراق . بلسلا ىف سعألا

 ٌ 8” ف ١ م وطسرأ نراق . ةيهانتم ءىثلا ةيهام ىف ةلخادلا تالومحلا نإ ((

 « مدقت امل مزاول « لصفلا رخآ ىلإ “ تاعوضوملا ال هنأ نذإ ناب دقف ” هلوق نم ( 4)

 . اهليصفتل ىعاد الو 7" ف ١م ىف وطسرأ هدروأ ام اهنيعب ىهو

 : هلباقم نم لضفأ لك ميقتسملاو بجوملاو ىلكلا ناهربلا  عباسلا لصفلا - ”

 فام ىف وطسرأ هدروأ ال ةيفرح ةمح رتنوكي داكب عضاوملا ضعب قو « صخلت لصفلا اذه

 : هلئاسم ىهأ ىف اهو 75 «”هع +

 انيس نبا لقن انهو « ىنزحلا ىلع ىلكلا ناهربلا ةيلضفأ ىف هنم لوألا ءزحلا ثحب )١(
 دروأو م ةلثمألا وأ ظافلألا قى فرصت ريغ نمو ؛« ايفرح نوكي داكي القن وطسرأل "ف م

 هلوق ىلإ لصفلا لوأ نم كلذو . ىلكلا ناهربلا ليضفت ىف لوألا ملعملا اهركذ ىتلا ىناقلا ججحا

 . "هيلع ناهرب الو هب لع ال سوسحم وه ام ةهج نم سوسحن او”

 هتدام انيس نبا ذخأ دقو «بلاسلا ىلع بجوملا سايقلا لضف ىف ىللاتلا ءزحلا ثحيبو (؟)

 نإ ليق مث”” هلوق نم كلذو : ىطسرألا صنلا ةيفرحل امازتلا لقأ ناك هنأ الإ « 80 ف ١م نم

 لضفأ هل جتنملاو ”” هلوق ىلإ “ ةبجوم تارداصمو ءىدابمو لوصأ نم ةذوخأملا نيهاربلا
 1 «©كرتشأَو

 . 75 ف ١م نم ذوخأم

 نأ ىهو : هريغ ٍلع نم ءاصقتسا دشأر وه ىذلا معلا تافص ىف ريخألا ءزهلا ثحيبو (غ)

 : نوكي

 مالا نإلا عم عمج :( [)



 . ”ال ف ١م هردمصم اذهو . ةطاس رثك أ هعوضوم نوكي نأ )ج)

 هتباكحووطسرأ لاوقأ هتاذاحم نم ىغرلاب هنأ رعشت ةضماغ ةرابعب لصفلا اذه انيس نبا متتخميو

 : لوقي . اهف رظنلا قيقدت لواح ول هقفاوملا لك ءارآلا هذه ىف ةقفاوي ال هثارآل

 « هتاكاحمو ( وطسرأل قطنملا باك ) لوألا ميلعتلا ةاذاحم نم ءايشألا هذه ىف انبرق دقف ”

 . “ هناقتإ اندرأ اذإ (نل دايقنالا نس> الو انماهفأب

 : تاعوضوملاو ئدابملافاهقافتاو مولعلا فالتخا ركذ ةدواعم ىف  نماثلا لصفلا ل م,

 (”) 2”. 299 2 78 ف ١م ىهو وطسرأ ناهرب نم لوصف ةدع ىلع لصفلا اذه دمتعي

 : ىنأي ام ىه ال ضرع ىلا تاعوضوملاو مم

 دارملاو ؛ ىدابملا ىفو عوضوم لا ىف تكرتشا اذإ دحاو مع نم ثحابملا نوكت )١(

 "4 ف ٠١م وطسرأ نراق . نافلتحم

 هيرب ألا ةيضقلاو  ىرثك ألا ىلع نوكي دقو ؛ ىرورضلا ىلع لصألا ىف ناهربلا 0(

 م. ف ١م

 ١)" ف ١ م وطسرأ نراق 1 سحلا قيررطب ناهرب موقي ال (غ)

 ؛ىرخأ ةهج نم صخلملاو ةهج نم حراشلا فقوم لصفلا نم ءزحلا اذه ىف انيس نبا فقو

 . لقعلا روصتلاو ىمحلا كاردإلا ىلع ىلكلا ممللا لضف لثم نم وطسرأ هركذ ام ضعب لفغأو

 ءايشأ دجوت دقف كلذ عمو ” وهو : ىنآلا ىطسرألا صنلا مهف أطخأ انيس نبا نأ رهاظلاو

 مك امل سحلاب اهنياعن ا ول ءايشألا ضعب نأ كلذو . سحلا دقف ىلإ اهيف رظنلا ىف ببسلا عج



 همس 8 هاد

 ( لقعلاب ) ىلكلا ىنعملا لصح اننأ ىنعمي لب ؛ اهارث اذنأ لبق نم اهملعن اننأ ىنعمب ال : ثحب
 . 1١-٠0( : | 48 وطسرأ ) . اهارئ امدنع

 سحملا لصح اذإف 2: أم انساسح مدع هريثي دق ءايشألا صعب ريسفت قرظنلا نأ اذه ىنعمو

 نع اننأ ىنعمب لب ؛ ةللملا لعن وأ ايلك املع لعن سحنش امدنع اننأ ىنعمب ال : ثحبلل ادح عضو
 . ىلكلا داطصن سحلا قي رط

 : لومتي امدنع ئطاحلاا ريسفتلا كلذ ىطسرألا صنلا اذه انيس نبا رسب

 سيلو . “ لعفلابلقعلا ىهو سحل ا ريغ ةوقب هسفن سوسحلا كلذ لاح نع ثحبو ءانع ىف كلذ

 .““سصوسحملا ريغ ءىشلا”” نع ثحبلا لب “ سوسحلا كلذ لاح” نع ثحبلا سيل ىرخأ ةيدان

 لالثملا ريسفت ىف همزال ةرقفلا هده نم وطسرأ ضرغل انيس نبأ مهف مدع نأ اضيأ رهاظلاو

 . جاجزلاو رونلا لاثم وهو همالك هب محويل وطسرأ هبرض ىذلا

 وطسرأ ىف درو أه ديج صيخلت : ةفلتخم ئدابم ةفلتخلا مولعلل نوكت نأ بجي (ه)

 ”9فام

 : امهنيابتو امهكراشتو نظلاو معلا ف  عساتلا لصفلا - م١

 نظلاو ملعلا وهو « هناونع ىف دراولا عوضوملا ىف لصفلا اذه نم لوألا ءزخلا ثحي
 حرش ىف ضافأ انيسنبا نأ الإ «وطسرأ ىف مف مىلع دمتعم اذهو «هيف نافلتخي امو ناكرتشإامو
 نم ىوطني امو « نظلا تحن لخدت ىتلا ىرخألاو « ملعلا تحت لخدت ىتلا تاداقتعالا عاونأ

 5 نا بذاكلا نظلاو قداصلا نظلاو «داضم لهج ىلع ىوطنب امو « طيس لهج ىلع تاداقتعالا

 ««ةعانصلا*”وك“نهذلا*” ىناعم ىف ثحب وهو « هناونعب هل ةلص الف لصفلا نم ىناثلا ءزحلا امأ
 م6 ف ١م تاعوضوم (بنيعب ىهو . © سدخلا ””و “ ءاكذلا ”و “ ةكحلا ”و“ مهفلا و

 ىرخأ امولع نإ الئاق ظافلألا هذمل تافيرعت ءاطعإ انيس نبا زواجت ملو . وطسرأ ناهرب ىف
 . اهب ىلوأ تايقلحخلاو تايعيبطلاك



 ةعبارلا ةهلاقملا

 : بااطملا ف - لوألا لصفلا م9

 كف 7 ىف تدرو ةددعتم لئاسم ىف ث < وهو : تاطوطخلا ىف ناونع لصفلا اذهل سيل

 ةءناثلا ةلاقملا نم لوألا لصفلا ئدت» ثييح ئدت» هنأ ظ>الي و .وطسرأ ناهرب نم "6" « ١

 : ةعب رأ انه دوصقملا بسحب اهنكلو ءاهرثكت نكمي و «باطلا عاونأ ددعب بلاطملا (1)

 نع هب لأس ىذلا) طيسبلا له باطم ام باطم عبتي و . امب دحاوو « لس دحاوو «لبم اهنم نانثا

 . ١ ف ؟ م نراق ؟ وه ام لئثس « دوجوم ءىثلا له فرع اذإف ( اقالطإ ءىثلا دوجو

 انه “ام” دارملاو . لا باطم دعب «ام باطم ىف عقيو « ةلعلاوه طسوألا دحلا (؟١

 هنمعب اذهو ؟ طسوألا ام ىأ : هسفن ىف صألا هلعو سايقلا هلع نع اه لأس ىلا“ ام ”

 . ةلعلا نع انحب “ وه ام ”” نع ثحب لك سيلف : سكعني ال صألا نكلو . “ مل ” بلطم

 . ٠ ف ؟ موطسرأ ىف هلك اذهو

 درو دو دخلا رهن نهارلا قا ظسوألا نإ مهضعب لوق حرش ىف كلذ دعب انيس نبا لاطأ دقو

 : ىهو ةيلادلا ةطقنلا ىف لوألا ملعملا ةاذاحم ىلإ داع مث « ىأرلا اذه ىلع

 . نع ثحبلاو « (فيرعتلا) دحلا ىف ةلخاد اهنأل ناهربلا ىف ةل>اد ةيهالل ةيتاذلا للعلا (5)

 ا عد |و. واع مرأ درأق , ءىشلأ وه ام نع ام هجوب ام ثحب وه ءىثلا مل

 وطمسرأ كراق 5 ناهربلا ءاطعإ هأنوم دحلا ءاطعإ سلو : ناهرباا نع دحلا فلتح (غ)

 5 مف م

 : ةمسق الو ناهربب بستكي ال دحلا  ىناثلا لصفلا مم

 ه « ؛ نيلصفلا ىف وطسرأ امهحلاع نيتألا نيتيسيئرلا نيتلأسملا لصفلا اذه ىف انيس نبا ٌمباعي

 . حارشلا مالكب هيف



 نأ ليحتس و اطسو بلطتي ناهربلا نأل : ناهربلاب بستكي ال دا نإ  ىلوألا تدلاسملا

 ه1 ؟”|ؤ١:هء« ع ف 7 م وطسرأ راق ا الصف وأ امسر وأ ادح طسولا بروكي

 . "مق-4+4غ ب84

 لالخإ كلذ لع بترتي هنأل ةيقطنملا ةمسقلا قي رطب بستكي ال دحلا نأ  ةيلاثلا ةلأسملا

 [15-45 بو ١ وطسرأ نم ه ف ؟ م نراق . ةريثك هوجو نم دحلا جاتنإب

 : نييثآلا نيءعوضوملا اضيأ ضرعي ةيسيئرلا ةيطسرألا ةركفلا حرشب ذإ انيسنبا نكلو

 . دحلا ىلإ لوصولل سايقلاو ةمسقلا نيب انعمج اذإ لضفأ تسيل لاحلا نأ (ب)

 : ثلاثلا لصفلا مو

 نيهاربلا ضعب ةبسانم فو « ءارقتسالاو ة.سقلاب صنتقي ال دحلا نأ ىف لصفلا اذه ثح
 20ف “0 ىف تدرو تارقف ضعب ىلع دمتعم وهو «دودحلا ىلع نيهاربلا ضعب هيبنتو دودحلا عم

 . لوصفلا كلت ىف وطسرأ ال ضرع ىلا لئاسملا عيمح صقتس مل هنأل وطسرأ باك نم هعمعاب

 : ال ضرع ىلا طقنلا ىهاهو

 دضلا دح جتنتسيف «نيدضلا دحأ دح هيف عضوي ىطرش سايقب بسنكي ال دحلانأ (1)

 . اهدعب امو 7. 48 وطسرأ نراق . بولطملا ىلع ةرداصم اذه ىف نأل «رخالا

 . 4بوا»_ ما : [4,9 وطسرأ نراق : ءارقتسالاب صنتقي ال دحلانأ (؟)

 نأ انضرف اذإف « دودحملا ءىثلا دوجو ملعي دحلا ملعب ىذلا نأ (سايقب نيب ال دحلا 0 م

 سيل ءىشلا دوجو نأ ملعن نحنو « هسفن تقولا ىف ءن هلا دوحو نوري له « ناهرلاب نيالا

 . "ه6 : بو 87 وطسرأ نراق . هتيهام نم |ءزح

 نأو ©« سكعلاب و دودحلا ضعب سدح ىف ةعفنم نيهاربلا ضعبل نوكي نأ قفتي دق (غ)

 5 مف 5 م نراق . هتاذ ريغ للع هل ىذلا ءىثلا ةعيبط فشدكي دق ناهربلا

 ذخأ ىذلا لصألا نم ريثكب هضرعو هحرش ىف متسوأ ةلأسملا هذه ىف انيس نبا نأ ظحاليو
 : هضارغأ ضعب مهفف بارطضالا نم ائيش ثدحي دق “ دح ”” ةماكل هلاعتسا ناك نإو « هنع



 حا #2 تح

 نع لصقلا يان ف ماكتب < (رغضألا وأركألا و ل ا ل

 عبارل ال اصفلا نم لوألا « زها ىف ليصفتلا هل ضرعبس عوصوم وهو « صقانلا دحلاو ماتلا دحلا

 . ةلاقملا هذه نم

 ئدابم لثم اقلطم هل هلعال ام امأو . دودحلا ىلع ام اهيبذنت ىطعت للعلا تاوذ نيهاربلا (ه)

 ه ف + م وطسرأ نراق . ( هدح ) هتيهام وأ هدوجو ىلع سايق ريغ نم هب قدصي هنإف « مولعلا

 0 م 2

 باول ا: ٠ ف ؟ م نراف . ناهربلا نم هيلإ راصب نأ عقوتي دح لك سبل 5(

 "6 2وؤا٠١ .

 لئاسمو ١١١ ١٠فام ىف وطسرأ اهل ضرع نيتللا نيتيسيئرلا نيتلأسملا ف لصفلا اذه ثح
 هناي وتحم رهأ كاهو . امهنع ةعرفتم وأ امهب ةلصتم ىرخأ

 : عاونأ ةعبرأ( تافيرعتلا ) دودحلا )١(
 لديالو « ضرعلاب ال مسالا كلذ ىف تاذلاب دوصقملا ىنعملا مفي و مبمالا حرمت لوق (1)

 . اهدعب امو م. بو#» ىف وطسرأ نراق . دوجو ببس وأ دوجو ىلع

 . لولعملا وهو - ناهرب ةجينن وه دح (ج)

 دحلاب ءافتكا ناهرب ادبم وه ىذلا دحلا ركذي ل وطسرأ نأ ىلإ انيس نبا ريشيو
 : حي اذهو « هتجيتنو ناهربلا أدبم وه ىذلا ماتلا

 هلع ناهرب أدبم وه ىذلاو « ةيدام هلع ناهرب ةجيتن وه ىذلا دهلا نأ مهضعب ىري 0

 . كلذك ألا سيلو « امتاد ةيروص



 أدبم نوكي نأ زوجي دقف « ناهرب ةجيتن وه دح ىلإ ىدؤي ناهرب أدبم لك سيل ١

 ًّ دحلا نع ةحراخح ةضراع رومأل ناهربلا

 هذهدودحو «رغصألاو طسوأللاو ربك الا : سايقلا ف ةيالثلا دودحلا انيس نبا حرس كلذ دعب

 (سايقلا) ىلوألا اقيطولانأ ىف لخدأ وه امم ىناثلاو لوألا نيلكذلا ىف كلذ لك مادختساو ؛دودحلا

 اف ءىثلا دحا دوجوم هنأ فرع نأ دعب ءىشل دوجوم اذك نأ ىلع نهري نم نإ (؛)

 . بولطملا ىلع رداصي

 هرك ذي ام نوكي نأ داكيو . ىطسو ادودح عضوت نأ حلصت اهلك « عب رأ للعلا (ه)

 مدع عم 7 م١1ف نم لوألا ءزحلاىف وطسرأ هركذي (-1ل ةيفرح ةمحرت عوضوملا اذه ىف انيس نبا

 . زومرلاب ةلثمألا حرمشل ضرعتلا
 : نيهاربلاو دودحلا ىف لاعلا فانصأ لوخد ليصفت ىف  سماحلاا لصفلا - م5

 اه-رشو اعمج انيس نبا اهعمج « ١١ «© ١7 « "١ ف » م نم ءازحأ ىلع لصفلا اذه دمتعب
 : اهل ضرع ىثلا لئاسملا مهأ ىه اهو ؛ اهلع قلعو

 )١( ضرعلاب نوكن دقو تاذلاب نوكت دقو « ةديعب نوكت دقو ةبيرف ةلعلا نوكت دق «

 م وطسرأ نراق . ةيدام وأ ةلعاف وأ ةيرود وأ « ةيئاغ هلل امإ عبرألا تالاحلا هذه ىف ىهو ١

 ف ١١

 موزلف ةدا1لا امأ . ةيروصلا ةلعلا دوجوو ةيئاغلا هلعلا دوجو نع لولعملا دوجو مزلي 6

 ةروصلا دوجو اهدحو ةيدالا ةلعلا دوجو نم مزاي الو . ةياغلاو لولعملا اهنع مزلي اهل ةروصلا

 لولعملا عضو هعم بجي دقف لباقلا عضو عم ةلعافلا هلعلا عضو امأ .ةلعافلا هلعلا تدجو اذإ الإ

 . ةيعانصلا رومألا ىف لاحلا وه م بحيال دقو«ةيعيبطلا رومألا ىف لاحلا ره ام

 م. - ”ا/بو عوطسرأ نراق . اي رورض نوكي نأو ةياغلءىثلادجوي نأ نيب ىفانت ال ()

 6 [١ - ٠١

 وه ام داريإ درجي ال « دؤدحلل ةيتاذلا ىناعملا عيمج عامتجاب الإ ماتلا دحلا نوكي ال ( 4 )

 .هدحىف اهلكدجوت نأ بجو « ةيتاذ للعلا عيمج ىلإ هتبسن ام دودحملا ىف ناك اذإف « هل ىناذزيمث

 , للعلا رئاسب متي هتيثإ ةهج نمو « هماوقءازجإب متي هتيهام ةهج نم ءىثلا دح ( © )



 مدل جوا شل

 . ميزت اهناب وأ «دحت ىوقلا نأ هانعم نأب رسفي نأ نكمي اهلاعفاب دحن ىوقلا نإ انلوق () , : 6 هل 5
 « قافتالاب ناك ام تاياغلا نمو «ضرعلاب ناك ام بابسألا نم بنت. نأ ىغبا (1/)

 ' ناهرب وأ ممر وأ دح ىف ذخؤي الف

 نأ ىلع ةنهربلا ىف ذخؤي نأ بحي ( ةوقلاب ال ) لعفلاب الاع نوكت ىتلا ءايشألا ىف (4)
 ناك ام« اذك ل احلا وه ام ىلعو « ىغم ايف تدجو دق للعلا نم ناك ام «ىبدم ايف دجو دق اك

 : ١١ ف + م وطسرأ نراق . نوكيس ام للعلا نم « اذك نوكيس ام ىلعو « لاحلا ىف للعلا نم

 . اهدعب امو 8 !٠١

 رودلا ىلع لب ةماقتسالا ىلع امتالولعمو اه"ع بيرت سيل ةيعيبطلا رومألا نمريثك (9)

 اهدروأ ىتلا ليصافتلا نم اريثك كرت انيس نبا نأ ظحالي و . اهدعب امو ”اب ب هه وطسرأ نراق

 . هيلإ انرششأ ىذلا رشع ىناثلا لصفلا ىث وطسرأ

 : بيكرتلا قيرطب نوكي دحلا باستكا نأ ىف  سداسلا لصفلا - م

 لاعتساىف ني رسفملا ضعب مالك نم هدروأ اهفو سنحلا دح ةلأسم حرش ىف لاطأ انيس نبا نأ ريغ
 بستكي ال ناك (-1 دحلا نأ ىه لضفلا ىف ةيسيئرلا ةطقنلاو .. دودحلا ىف تالوقملا ظافلأ

 ةلخادلا تاوذلا ىلإ دمعن نأب كلذو : بيكرتلاب بس ”كي نأ قب « ةمسقلاب الو ناهربلاب

 لوألا اهسنج نع جرخت الو اهنم معأ ىه ىتا اهيلع ةلومحلا ةدتاذلا رومألا ذخأنف دودحلا ىف

 رصانعلا هذه نوكت ثيحب « اهتيهام ىف لخاد وه ام كلذ عيمج نم عرتنتو « برقألا اهسنج وأ
 . لومحما نم معأ ةدح ىلع اهنم لك نوكيو « اهتلمح ىف دودحلل ةيواسم

 : دحلا ىف ةمسقلا ةدئاف ىف - عباسلا لصفلا "م

 امهراثأ نيتللا نيتلأسملا صخلي و وطسرأ باك نم "١ ف ؟ م ىلع لصفلا اذه دمنعي
 : امهو هيف لوألا ملعملا

 : هنالث هوجو نم دحلا ىف ديفت ةمسقلا نأ 01(

 معألا : دودحلا بيترتف اذه ذخؤيف تافصلا نم صخألاو معألا عضت اهنأ ( ١

 , ايناث صخألاو الوأ



 اك 10[ 7

 . هتحن ال اسنج هلعجتف هقوف سنج عم لصف لك نارتقا ىلع لدت ةمسقلا نأ (كز

 1 اهلك دودحملا| لوصف تو ةافوتسم تناك اذإ املأ (ج)

 هاد ح ١و0 6 ”.2 ”"هبوكب ٠١ف ١ م وطسرأ راق

 م" ءىش لك ملعب نأ ىلإ هديدحم ىف داحلا الو « هميسقت ىف ارطضم سبل مسقملا نأ (؟)

 هد ١ ب و0/6« مو - ه وال لصفلا سفن : وطسرأ نراق

 ةسكمتملا للعلا طيسوتو ءازجأ ىلإ لكلا ةمسقب عافتنالا ىف  نماثلا لصفلا - مو
 . ةسكعنملاريغو

 :ةينالالئاسملا هيف ضرعبو ١6« ٠6 « ١١ ف ١ م نم لصفلا اذه ةدام انيس نبأ دمتسل

 )١( هتايئزح ىلإ ىكلل ىلا ةمسقلاب عافتنالا ىلع ةسيقألاو دودحلا ىف رصتقي الأ بحي «

 م وطسرأ نراق . هئازجأ ىلإ لكلا ( حيرشت ) ميسقت ىلع اضيأ دمتعي نأ بجي لب ١ ف ١6

 لصفلا نم لوألا ءزحلا .

 دقو « عونلاب ادحاو طسوألا دحلا نوكل ةدحاو ةلأسم ىف ةريثك لئاسم دحم دف ١

 طسوألا ىلإ اهتبسننأل ةدحاو لأسم ةقيقحلا ىف نوكت الف دحاوببس ىف ةكرتشم لئاسم فلتخت

 1 ةدحاو تسيل

 ١6 ف ؟ م وطسرأ نم ايفرحادخأ ذوخأم اذهو

 . هيلع هساكعنا ىفربك ألا دهلل واسم طسوأ دح هيف لمعتسا اذإ رود سايقلا ف سل ()

 ةروسملا وأ لعافلا : ةفلتحم بابسأ نم طئاسوب ةدحاو ةجيتن لع نهربن دق اننإ (8)

 . ةداملا وأ ةياغلا وأ

 . ١5 ف ؟ م وطسرأ نراق

 نأو «ةطسوتملا عاونألا نع انيس نبا اهركذ ىبلا تاليصفتلا لك ىطسرألا لصفلا ف سيلو

 . هتحت ىتا صاخشألاو هنود ىذلا عونلا ف هسنج دوجول ببس طسوتم عون لك



 اذمهو . رخآلا ىلع امهدحأ ساكمناو ربك لاو طسوألا نيدحلا ىواسن مدع وأ ىواسن ناكم|

 . اهدعب امو #0184 : ١1 ف ١ م « اهدعب امو سو ب 448 : 1١ ف ” م نم هضعب سبتقم
 هىذل نوكي الأ نكمب له وهو : 3م ١١ لصفلا ةدامل صيخلت لصفلا نم ىباشلا ءزحلاو

 ؟ ةفلتخم للع لب « هدارفأ عيمج ىف ةدحاو هلع هنيعب دحاو

 . ةبيرقلا ةلعلا ىه ةيقيقحلا ةهلعلا نأ وهو : ؟ م ١8 لصفلل ةصالخ ريخألا ءزحلاو

 : ناهربلا ىف مالكلا ةمتاخ ىف  رشاعلا لصفلا م١

 ئدابم كاردإ وهو : هعوضوم ىف هعم قفتيو وطسرأ باك نم ريخألا لصفلا لباقي وهو

 نم ذوخأم اهمظعم تادايز هيلع دازو وطسرأ هدروأ ام لك هلصف انيس نبا نمض دقو . ناهوبا
 .ملاناويحلاو ناسنإلا ىوقو اهفئاظوو هيلقعلا ىوقلانغ همالك ىف كلذو : ىطسرألا سفنلا ملع

 ملعلانم دك آو فرعأ نوكي نأ بحي ناهربلا ئدابمب ملعلا نأ ىه لصفلا ىف ةيسيئرلا ةطقنلاو

 ملعلا اذه معن لهو « انيف ةدحاو ةوق ىلأ ناعجري لهو « دحاو ملع مأ ناملع امه لهف « هتجبتنب

 . عوضوملا لوح راثت كوكش هذه لك ؟ هانركذت مث هانيسن لهف ةرطفلاب ناك اذإو « ةرطفلاب

 عت نأ اهنأش نم نيف ةوق ةطساوب بستكم ملع وه امنإ و « ايرطف اماع سيل هنأ قحلاو
 . نطابلا سحلا و رهاظلا سملا ىوق ىه ىرخأ ىوق كلذ ىف اهنواعيو « ملت نودب بابسألا

 ١ ا ةس ةيناثلا ىدامحح 5 ةب ردنكسالا

 ١826 4 ةنس صرام <

 قيفع العلا وبأ
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 ناهرلا





 دج وأ تك

 راهربلا
 ءافشلا باك نم

 الصف رشع اننا لوألا ةلاقملا : تالاقم عبرأ وهو « ناهربلا ىف قطنملا نم سماحلاا نفلا

 لوألا لصفلا

 "7 نفلا اذه ىف ضرغلا ىلع ةلالدلا ىف

 قيدصتلا امهدحأ : نيمسق  ىركف باستك 1 ريغب لصاحلاو ؛ ةركفلاب بستكملا معلا ناك (1
 ةركفلاب بستكملاو ام سايقب انل الصاح قيدصتلا نم ةركفلاب بسنكملا ناكو ؛روصتلارخالاو
 هعم دقتعي 2'' ىنيقي هنف ؛ بتاع لع قيدصتلا نأ اك ناكو ؟ ام ٌدحب انل الصاح روصتلا نم
 نوكي الأ نكمي ال هب قدصملا نأ - لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب امإ و لعفلاب امإ.  ناث داقتعا
 امإ وهو : نيقبلاب [[ 40 ] هيبش هنمو ب هيف داقتعالا اذه لاوز نكمي ال ناك اذإ هيلع وه ام ىلع

 ةوقلاب الو لعفلاب هعم دقتعم ريغ هانرك ذ ىذلا ىناثلا داقتعالاو «دحاو داقتعا هيف دقتعي ''' ىذلا

 ٠ لوألا قيدصتلا ماكحتسا لطب هيلع هب نإ ىسع ول ثيحب وه لب : (؟! لعفلا نم ةبيرقلا

 هضيقنل لءفلاب هعم دقتعيال ررقتم لوألا داقتعالا نأ الإ ؛ لاوزلا زئاج ناك ادقتعم ناك نإ وأ
  نائداقتعا هعم نوكيو لوألا داقتعالا دةتعي نأ وهو : كلذ نود ىنَظ ىعانقإ هنمو ؛ناكمإ

 نهذلا ن"الف اذه دقتعي (*'ل نإ و ءاناكمإ هضيقنل نأ  لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب امإ و لعفلاب امإ

 عشري اهنا . بتارم ىلع اضيأ ١١ تاسايقلا تناك  نونظم ةقيقحلاب وهو هل ضرعتب ال

 قيطسفوسلا سايقلا امإ و ىلدحلا سايقلا امإ وهو نيقيلا هبش عقويام اهنمو .ىناهربلا وهو نيقبلا

 ىلوألا هلا نم سماها نفلا نم ىلوألا ةلاقملا ٠ ميحرلا نحرلا هللا مس مو ب ىفو . س ىف اذكه )1١(

 ٠ الصف رشع انتا وهو . نفلا اذه ىف ضرغلا ىلع ةلالدلا ىف لصف . قطنملا ىف ىهو

 . دقتمي امنإ ىذلا : ص (') . نيف : س (')

 . نإف :س () . سس نم ةطقاس لعفلا نم (4)

 . لنا ملا ناك املهلوق ىف امل باو للا تاسايقلا تناكهلوق (7)
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 الف ىرعشلا امأو . ىباطحلا سايقلا وهو'"'ابلاغ انظ“'7عقويف عنقي ام اهنمو . 2١١ ىطلاغملا

 .ةحيبق وأ ةليمح رومأل ذاك احناب طاسبناو ضابقن !ىلإ سفنلل اكرحم اليمن مقوي نكلو؟ اقيدصت مقوي

 هصخم ىلا ةيضرعلا ىناعملاب ءىشلل روصت هنف : بتارص ىلع بستكملا روصتلا نأ اك اضبأو

 هصحب هجو ىلع *' ةتاذلا ىناعملاب ءىشلل روصن هنمو . هريغو همعب هجو لع (؟) وأ ؛ اهعومم

 نأ امإ هدحو تادتاذلا رم هصخم ىذلا روصتلاو . هريغو همعي هجو لع وأ « هدحو

 دس مل اذإ ةدوجوملا هتروصل ةيزاوم ةلوقعم ةروص نوكي ىتح هدوجو ةقيقح لاك ىلع لمتُس
 لوقلا كلذك . املاك نود هتقيقح نم ارطش لوانتي نأ امإو . ةيتاذلا هناعم نم غوش اهنم

 نود صعب نع ازييمت 1١" فرعلل هزييمت ناك امب ر ؟؛ هفيرعتو ئشلا زييمت ىف لمعتسملا لصفملا
 امبرو . صقان دح وهف تايتاذلاب ناك نإ وءصقان مر وهف تايضرعلاب ناك نإف : ضعب

 سنحلاا ناك نإ اصوصخو ؛ مات مسر وهف تايضرعلاب ناك نإف ؛ لكلا نع '"' هزيم امنإ ناك
 : نيلصحما دنعو ؛مات دح نييقطنملا نم (*' نيب رهاظلا دنع وهف تادتاذلاب ناك نإو .هيف امي رق
 ذش ناك نإو ؛ مان دح وهف ْئش اهنم '١ ذش ال الاوشا تايتاذلا عيمج ىلع لهتشا ناك نإ

 ىرتالا . طقف 2٠١ تايتاذلاب زيبمت لصحي نأ ديدحتلا ف ضرغلا سيلو . امان ادح سيلف ْئش اهنم

 لأ هنأل مات دحب «تايتاذلاب زيمنإ و 21١١ اذه سيلف ؛“تئام قطان مسج ناسنإلا نإ ”كلوق ىلإ

 هدحو ْئْلل ناكو ةطسوتملا سانجألا لوصف ىلع لمشا نإ كلذكو . ةطسوتم سانجأ لوصفب

 ةيافك هدحو 21١ هب نكي ملو ؛ زيبقلا ىف ةيافك اهنم دحاوب ناكو ؛ ةريثك لوصف هريغ ةكرشش ريغ
 . قيقحلا دحلا نوكي ىت- اهتلح وسد نأ جاتحي لب ؛ دحلا مامت ىف

 معملا هلاق ام لب «  تاذلاب بولطلل زيمم زيجو لوق ”” هنأ نم ليق ام دحلا ممر سبل ادهاذ

 ةقيقح لاك ةيهاملاب ىنعي . '4!ةيهاملا ىلع لاد '"0لوق دحلا نإ : «لدحلا باك ”ىف لوألا

 . هتاذ لوص- متي اهبو ؛ وه ام وه اهب ىلا ئثلا

 '“ لملافملا ىف ىناطسقوسلا سايقلا امإ و ىلدلبا سايقلا امإ وهو نيقيلا هب نيقيلا عقوي ا١ اهنف ”” : س (01)
 3 نا 4 . اياع:م (0 . مقويو :س و
 .٠ فورمملا ءىثلا ىأ: (5) . ىناذلا :سص («0)

 . نييرهاطلا : س م ب (4) 1: دل ب
 . تايتاذلا ف : ب )٠١( ب دو الا نم 40
 . اهي: س () : و دال
 5 هاف ١ ك ( لدحلا ) اقيب وط عجار )1١4( 1 كلذ لوق : م 2153



 امقوم سايقلا ناك سايق دودح ْتآَعَج نإ ىلا داوملا انديفي ىذلا ود ١١ بالا اذهف
 اهقوم ٌدحلا ناك ؛ دم ءازأ تاعج اذإ ىتلا داوملا انديفيو  ىناهربلا سايقلا وهو - نيقبل
 . مانلا روصتلا

 لك سيلو ؛ روصتم هب قدصم لك نأل«قيدصتال أدبم ام عونب رودتلا لمحي نأ حلصي و
 لؤق بيرت اهييكرت سيل ىتلا ةيكرملا ظافلألاو ةدرفملا ظافلألا ىناعم نإ : هب ("!اقّدصم روصتم

 ؛ اهب قدصيرو روصتت دق ةمزاحلا لاوقألا لب . ةقدصمب تسيلو '' ةروصتم اهلك مزاج
 كنوقك سفنلا ىف مثاق اهانعم نأ ةهج نف رودصتلا امأ . نيهجو نم 0*2 كلذ نوكي (؟* نكلو

 : روصت م هنأب هسفن ىف ئثلا لاح ىلإ فاضم اهانعم ناالف قيدصتلا امأو ٠ ناويح ناسنإلا
 لالا ( كلذك . اهيدح نيب ُتمَتوُأ ةبسنل نم ةلوقعم ةروص هنم تلصح اك 277 هنأ ىأ
 . سعألا سفن ىف دوجولا ىف اهيدحل

 نوكتو ؛ رودتلل ماّماك ام هجوي قيدصتلا نوكي نأ هبشيف « اذكه (*' اذه ناك اذإف

 مولعلا ف اهنم بلطي !منإ و . مولعلا ىف ةحرطم قيدصتلا ىف عفنت ال ىلا تاروصتلا فانصأ رئاس
 سايقلا ىلإ بالا اذه بت امإ نوكي نأ زوجيف ؛ اذكه اذه ناك اذإف . قيدصتلا ىف نيعي ام

 .اطم.الكاو ناهربلا ناك رهف ةققللا قانا. للا اذهل «ناهرإلا اكدت ع نإ دينا نود

 «قيقحلا رودتلاو ىنيقيلا قيدصتلللةعقوملا ٠١7 قرطلا ةدافإ "'وهو باّكلا ضرغان ى ذاذإو

 لب ؛ انل ةعفانلا ةيقيقحلا تاروصتلاو ةينيقيلا مولعا ىلإ لصوتلا وهو ؛ ةرهاظ باكلا ةعفنف
 ةيرظنلا مولعلا اهنازيمب نزن انذخأو ؛قطنملا ىه ىتلا هلآلا هذه لاعتسا ىف انعرمش اذإ انل ةيرو رمذلا

 )١( قّدصمب س : (') . ناهربلا باك ىأ: .

 ) )0ةطقاص : ص (©) . نكل : س (4) . رّوصتم : س .

٠ 
 نا ال ةعفانلا ةيقيقللا تاروصتلاو ةنيقيلا قرطلا : س

)٠١( 

(2) 

 . ره: س (1)



 "'ىلاعلا لصفلا

 ناهربلا باك ةيثىع ىف

 نفلا قح نم ناكف ؛ بيترتلا نم ىعيبط جبن ىلع اهرثك | فاس « تفلس ىتلا نونفلا نإ

 مدقي نأ ''”مزاحللا لوألا بيكرتلا ىف ىذلا نفلا قح نمو ؛ تاككرملا ىلع مداقينأ طئاسبلا ف'"'ىذلا
 . ةصاخلا تاسايقلا ىلع مّدقي نأ قلطملا سايقلا ىف ىذلا نفلا قح نم ناكوبوسايقلا ىف ىذلا لع
 بيتارتلا نم ءىشىلإ سيلو و ضعب ىلع اهضعب مدقي نأ زئاحلا نف اهملإ انلقتنا ىلا نونفلا هذهامأو

 ناهربلا ىف ىذلا نفلا اذه بتر لوألا ملعملا'4!نوكي نأ هبشألا نكل . ةيرورض ةجاح عاضوألاو

 لصوتلا وه « هسفن سايقلا فو « فاس ام عيمح ىف لضفألا ضرغلا نأل : نونفلا رئاس لبق

 لك ىف ىلوألاو . نونفلا رئاس نود نفلا اذه هديفي ضرغلا اذهو . نيقيلاو قحلا بسك ىلإ
 لاب هنيشب ايناقلا اء الا يرقلا نق نموفلا كل .لذقلا كرش نأو 07 ألا 5-0
 تاللاكلا ةدافتسا نود ةكرتاملا ةئدملا'"ر ومألا ف اهضعبب عفتأي ىلا ر رمألا نم هنأكف نونفلا

 . كرتشملا لكلا لبق صاحلاا لاكلاو . ردح رشا لعتب 47 ليبس ىلع هنم 2 : ام الإ ةمصاخلاا

 امضعب و . قحلا دناعم هبحبكيل وأ هب هب ضاتريل اهضعب و ؛ 80 هنم زرحتيل ملعتب اهضعب نأل كلذو
 . اليخت نوليختت وأ انظ هنم نونظي 2'' امب ملاصملا ىلع مهلمح ىف روهملا ةبطاخم ىلع هب 9 رّدق

 :٠ ماسقألا ةليكتل هصيخلت نع ةينغ ال امم كلذ عيمح و

 ركتتساف «نفلا اذه ىلع لدم عملا ن نفلا مّدقتي نأ وه بوصألا نأ ىأر نم سال 020

 :درلا كلذ لكو رمكنلا كلذ لك لجرلا قحتسي سيلو «درلا لك هيلع درو راكتتسالا لك هلوقي ام

 4 هجو نم نسحأ كلذ ناك «ليبسلا كلذكلسف لجألا ىف هل ٍلْمأو ١ع :أتلل هتقو عسو نم نإف

 ةطقاس :ب م م )١(

 . م ىف طقاس باكرملا هلوق ىلإ طئاسإا ىف ىذلا هلوق نمو ؛ لمعتسي ىذلا : س )0(

 . ةطقاس :س (4) . ةيلغا اياضقلا ضعب (9)

 . لاوحألا نس . امأو :س (5) . هيف اماّمها دشأ وه ام س )(
 هاا :ص )٠١( . ردت: ب (ؤ) +. دف ني 40

 »)١١( رخألل :س .



 ةقفشلاو رامتخالا نسح 2١ ةهج نم نسحأ لوألا نإف . هجو نم نسحأ لوألا ناك نإو

 لدهلا رادم نأل كاذو : جي ردتلا نسح رايتخا ''” ةهج نم نسحأ ىناثلاو . ("' راكزورلا ىلع
 ةيناهربلا تاسايقلاو . ىناهرب ريغو ىتاهرب : امهنم دحاولك نمو « ءارقتسالاو سايقلا ىلع وه امتإ
 . هيلع فقتس م سايقلا ةيلوأ وأ « ةيلوأو ةبْرجمو ةسوسحم تامدقم نم ةفلؤملا ىه ىلوألا
 تامدقملا نم '** وهف ىلدحلا سايقلا امأف . '؛' ةروك ذملا ةيفوتسملا ىه ةيناهربلا تاءارقتسالاو

 ةسوسحم ةمدقم لكو . ىوعدلا بسحب "'وأ رهاظلا بسحب ةيفوتسملانم هؤارقتساو « ةروهشملا
 اضيأ وهف يبق ءارقتسا لكو . ١" سكعني الو . اهكح ىفو ةروهشم اهنإف ةيلوأ وأ ةبرم وأ

 هناا عديت هيت وها نبل ١ ىف درو انيك سلوي نكت لود ىهاظلا نيس ءارقنا
 (42طسوب ةقداص ىه ثيح نم ذخؤت مل اهنكل « لدحلا ىف ةروكذم ةيناهربلا داوملا نم ريثك لب

 ضرب 3١ ل ةقداص ىه ثيح نم تذخأ ولو . ةروهشم ىه ثيح نم لب « طسو الب وأ
 بعشنإس معن . ىلوألا ةيناهربلا ةداملا نم معأ ىلوألا ةيلدحلا ةداملاف . ةقداص ريغ تاروهشمب

 كلذ عمو . ناهربلل ىلوألا داوملاب داوملا كلت تسيل نكلو « ةروهشم نوكتال داوم ىلإ ناهربلا
8 

 اهامعتسنال امنإ لب « اهلامتسا لدحلا ٠١١ عفديال ةيناهربلا داوملا كلت نيب نوكت ىتلا ةبسنلا نإف

 نكل « لدحللا ىف لمعتستف دودحلا كلت نيب ىلا ةبسنلا امأو . لبس اهتفرعم ىلإ هل سيل هنأل

 بسنأا ىطعي "2٠ امنإ دودحلا ىطعيال 21١7 قطنملا ىفو . لدحلا نع تقد امب ر اهسفنأ دودحلا
 . قطنملابسحب لدحلا ةعانص ميلعت ىف اضيأ ىَطْعي امم ىناوثلا داوملابسّسن نذإف . دودحلا نيب ىتل

 انهو  لدحلا نوناق ميلعت ىف ىطعت ىتلا بسنلا ةبسنو لدحلاا ةدام ةبسنف كلذك ناك اذإ و

 نوناق ملعت ىف داوملا دودحل ىطعت ىلا بسنلا ىلإ و ناهربلل ىلوألا داوملا ىلإ - نافلتخم نائيش
 . ىناهربلا سايقلا ىلإ قلطملا ١ سايقلا ةروص ةبسن  نافلتخم نائيش امهو - ناهربلا

 )١( راجرورلا س 0 . هجوار ٠

 ه ارم (6 ب )53( : 2 ىوف ىلدحلا سسايقلا 06 امأو س (ه)

 .٠ ةيلوأ وأ ةبارجم وأ ةسوسحم ىه ةروهثم ةمدق» لك لاقي ال ىأ (0

 ٠ مكملا هلع وهو سايقلا ىف طسوألا دحلا انه طسولاب هدارم (8)

 ف مو س (ة) ) 4٠١عقدي ء .٠ قطنملا ن .٠ 10 ) )1١١م 0 .٠

  1١لاق نع 416) الاس .*



 ىدحإ ىه كلت كلذكف « 2١١ سايقلا ميدقت ىلإ ىعاودلا ىدحإ ةبسنلا هذه تناكاذإو

 |بو' .]نوكي دق ماعلا نأل كلذو .قرف كلذ دعبامهنيب نكل . لدحلا باك مدقت ىلإ ىعاودلا

 . موقم صأ ةبسن ىه ىناهربلا سايقلاىلإ قاطملا سايقلا ةبسنو . اضراع نوكي دقو ءىشال امّوقم

 ىلإ ناسنإلا تغتلا اذإ كلذلو . موقم صصأ ةبسل (') سيل طسو الب قداصلا ىلإ روهشملا ةسنو

 الثم ضرف لب « هترهمُم ىلإ ثفتلي ملو - طسو الب قداص وه ثيح نم - طسو الب قداصلا

 ىئاهربلا سايقلا باس ول كدب قيدصتلا ىف اللخ كلذ عقوأ 20 (1 « عينش لب « روهشم ريغ هنأ
 مث معألا ءادسالا نإف كلذك ناك نإ و هنكل . منتمال لب « لتخال قلطملا سايقلا '4' دح

 « عفان مأ :راافالا 1030 يرد دلل ف ' افرعتم صخألا ىلإ جردتلا

 . اموقم سبل معألا ناك نإ و

 .ناهربلا ىلإ لقتنا مث لدحيل الوأ نطف امنإ هنإف : ناهببل ةكلم تلصح ةروصلا هذه لعو

 تاسايق الوأ /)دروت نأب سعألا رثك أ ىف اهملإ نضر ف تباط اذإ ةلوهجتنا رومألا نإف اضيأو

 . لدحبا ةعانص ىف هماعتس ئُد اذهو . ىناهربلا سايقلا ىلاهنم صاخت. مث «ضايتر الا لبس ىلع ةيلدج

 فبنرأل كلذو : ةيرظنلا ةيلكلا رومألا ىف عفنلا نع ناديعبف رعثااو ةباطحلا ةعانم امأف

 , "”ةيلكلا رومألا ىه تملظ ةيلكلا رومألا ىلإ تلقن نإو . ةيئزحلا رومألا امهعوضوم

 اهتإف « نامزلا ىف ناهربلا لبق الوأ تناك اهنأ ىف لدحلا تكراش نإو اهنإف ةطلاغملا 0امأو

 عفني 90 تبدل هطلاللو 1 مفانلا مدقت لدحلاا مداقتو . عفانلا ال راضلا مدقت مدقتت تناك اإ

 ناهربلا ةدام لع لمحت ةيطلاغملا ةدا1لا ال لب . هجوب ناهربلا ةدال ةكراشمب اهتدام الو « هجوب

 . سكعلاب الو « 26١0 هتروص ىلع امتروص الو

 ؟ح نمو لدحلااب ةهبشم امإ تناكف 2١١١ نامزلا ىف ناهربلا ىلع اضيأ تمدقت دقف ةباطحللاو

 عفانلا مدقتلا لب « دوصقملا وه نامزلا ىف مدقتلا سيلو . ةطلاغملا كح ىلع تناكوأ « لدملا
 . ام ةكراشم عم ىذلا
 يم

 )١( م ىف طقاس سايقلا ىلإ تناك اذإ و نم .

 . سو ةطقاس ةيلكلا ...تبلظ 01 556 + رنا نيب
 . اتروص لم اهترود الو س )٠( . امص (9) . امأن ص (4.

 )١١( نامزلا ىف اضيأ ناهربلا تمدقت دق( ! اذكه ) ةطلاخناو س .
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 "'كلاثلا لصفلا

 قبس دق ملعبف ىنهذ معتو ملعت لك نأ ىف

 لاعتسا ىلع ةبظاوملاب لصحي امنإ و « ةغابصلاو ةراجنلا ملعت لثم ىعانص هنم ملعتاو ميلعتل
 لصحمي امنإو « ؟0ام ةغل وأ ام رعش نيقلت لثم ىنبقلت هنمو . ةعانصلا كلت لاعفأ
 لصحي امنإو « ىبدأت هنمو . ةكلم لصحيل ظافلألاو تاوصألا كللاب ظفلتلا ىلع ةبظاوملاب

 هل لصحي امنإ و « ام ىأر داقتعا ناسنإلا فلأي نأ وهو « ىديلقت هنمو . هدلعتم ىلع ةروشملاب
 لفاغ هنكل « ديدحلا بذحي ('”سيطانغملا نأ معي نم لاك ىبيبأت هنمو . ملعملاب ةقثلا ةهج نم

 سيطانغملا وه اذه : هل لاقيف «هنم بجعيف «ديدحلل ايذاج هساس>إ دنع هل نطفي الو هتقو ىف هنع

 نطفي الف (؟!لئاوألاب بطاخي نك وأ . بجعتلا هنع لوزيو هبختي ذئاب . هلاح تفرع ىذلا

 ىنهذب اهنمئوُش سيلو « رخخأ فانصأ هنمو . هل اهري رقت ىف لاَمحْيف هنهذ ىف وأ ةرابعاا ىف صقنل اهل

 مقوي نأ هنأش نم لوقعم وأ عومسم لوقب 2 ىذلا وه ىؤكفلاو ىنهذلاو .. ىركف وأ

 نييزوكي دق ىنهذلا لعتلاو ملعتلا اذهو . © نكي ملام ار وصت مقوي وأ نكي مل ايأر وأ اداقتعا
 (5) دولا سدح ام ةهج نم نوكيف . نيتهج نم هسفنعم دحاو ناسنإ نيب نوكي دقو نينانإ

 ميلعتلاو . اماعتم - سايقلا نم ةجيتناا ديفتسي ام ةهجنمو « امّلعم  الثم سايقلا ف طسوألا

 لوهم باستكا ىلإ ام ٌقايسنا وهو  ادحاو ائيش نإف . نانثا رابتعالاب و دحاو تاذلا لعتلاو
 ؛ هند لصحي "”ىذلا ىلإ سايقلاب و « املعت هيف ٌلِصحي ىذلا ىلإ صايقلاب ىمسي  مولعمب
 . كرحتلاو كي رحتلا لثم . ايلعت  ةلعافلا ةلملا وهو

 روصتأو قيدصتاا نأل كلذو . قبس دق ملعب ىلصحي امإف ىركفو ىنهذ معو ملعت لكو

 لوقلا كلذ نوكي نأ بحيو . لوقءم وأ عومسم مدقت دق لوق دعب نانوكي امنإ امهب نينئاكلا

 ام اماع نوكي نأ هنأش ام ةهج نم لب « قفتا فكل امولعم نوكي نأ بحيو ء« اَلَوأ امولعم

 . ةوفلابف لعفلاب نكي مل نإ : بولطملاب

 )١( ةطقاس س (؟) 1 ةطقاص ب م م .

 ٠ اهتاذب ةئيبلا ةيلوألا اياضقلا ىأ (4) . سيطانغم ب م م ()

 : '"* نكي ملام اروصت عقوي مل ايأر وأ ” م )0(

 ٠ م ىف طفاس ىذلا هلوف ىلإ هيف هلوق نم () ٠ دحلاب ص (0)



 ىناثلاو . دعب هب قدصي مل نإو بولطملا روت اهدحأ : ةثالث تامولعم همدقتبف قيدصتلا امأ
 . ةبترملا ىف هيلع مدقتي ىذلا لوقلا قيدصت ثلاثلاو . ةبترملا ىف هيلع مدقتي ىدلا لوقلا روصت

 ةبترملاب هيلع مدقتي ىذلا لوقا تاعج ءاوسو . بولطملاب قيدصت تامواعملا ةثالثلا هذه عبتي

 ملعلا لصحي لصحمب تامدقم وأ ةمدقم نم دب الف « كلذ ريغ وأ 2'١اريمض وأ الثمت وأ ءارقتسا وأ اسايق

 نكي مل قيدصت اهب بستكي ىدح ؛ اناث قيدصتلاو « ًالوأ روصتلا ةهج نم : نيهجو نم اهم

 تاعانصلا قو ' ('' ريغ ال مسرلا وأ دولا ءازحأ روصنت همدهد نأ بجبو روصتلا امأو

 5 4 ف سول 4

 ملعب نأ بحي ةراجنا| معتم نأ مك : "7مدقتم ملع نم ملعتلاو ملعتلا ىلإ لصوت امتإ اضيأ ةيلمعلا

 . '؟!اذه هبشأ امو بقثملاب

 نأ وه“ “ ىنهذ ”” هلوق ىف ضرغلا نأ اوبسح « هذ ملعتو ملعت لك : ليق أل هنأ *' ملعاو

 مث سمحلاب ائيش كردأ نك : قبس دق ملع نع ئسح اضيأ معتي دق هناف اولاق . ىسحلا نع قرفي

 1 ىنبجعي سيل ام اذهو . قبس ملع دعب ىناثلا بلطتلا اذه نوكيف «هفرعتيو هبلطتي وهف هيسن

 يش هريغ اناسنإ ىَرأ اناسنإ نأ ولو . سمحلاب دافتس ام ىلع نالاقي ال ملعتلاو ملعتلا نوكي .نأ هب

 لعف ام سفنل لاقي ال هنإف 2507 نكت مل سوسحم هاردإ نانا حر هض رع ام

 هارأ امئإ نوكي نأ الإ مهللا 4 ائيش عت هنإ هنإ كلذ هب لوعفلل لاقي الو « ايش هملع هنإ رخآلا هب

 كلذو . لمع ةئيهوه هيرب ام 2١ ناك اذإ كلذو .ةيعاص اتكلم هربنا تنحل ةارأ اب

 سيل اضيأ اذه نوكي نأ هبشألاو . سوس وه ثيح نم كلذل اكردم هنوك رابتعا ريغ رابتعا

 . ةفرعم لب اماع تايئزحلا َكاردإ نوكي اَلأو « افرعتو افي رعت لب « املعتو املعت

 قبس ىأ هب ضرغلا سيل « قبس دق ملعبف ىنهذ ملعتو ميلعت لك نإ: مهوق نإف كلذ دعب
 عم ةهلعلا ٌلوصح ملعتلا اذه ىف دوجولا لصاحو « ملعتلاو ميلعتلا ىف اعفان اقبس نوكي نأ لب « قفتا

 ببسلا نم اءزج الو ىناثلا ساسحألا ىلإ الصوم ائيش سيلف لوألا ساسحألا امأو . لولعملا
 اذه ىلع مالكلا اذه نوكي نأ ديرأ نإف . هعم ادوجوم « هيف اعفان ىناثلا ساسحأللا ىلإ لصوملا

 . س نم ةطقاس ناك اذإ () ٠ ملعاو اذه س («)



 لأ 68481

 ملعتلانم مهفي وأ | « فرعتلاو فيررعتلا معتلاو ملعتلا لدب لعجي نأ بجيف ٠ حيحضلاك ليوأتلا

 ةئقانم الو 4 فرعتلاو في رعتلا نم مهفي ام لب « بتكلا '١١هذه ىف هيلع أطاوتي ملام معتلاو

 . كلذ ىف

 لك ”” لئاقلا لوق ةحصس ىف سيل " ىهذ معتو ميعت لك ”* لئلا لوق نإ اولاق '"ادقو
 ءالؤهف تك ىوكفلا ” هلوقب جرخأ دق نوكي لئاقلا اذه نإف : « ىوكف ملعتو ملعت

 « نهذلاب بستكي ىذلا وه ىنهذلا نأ وهو : رخآ ئشو . كئلوأل ضرعام مل ضرعب

 نأ وه ىدنع ىذلاو ؟ سحلاب ىذلا نع هلصفي ام ىلإ ةجاح ىأف : سحلا "ريغ نهذلاو
 وه ىركفلا نإف : ىمهفلاو ىمدخلاو ىركفلا نم معأ ىنهذلا نأف ؛ ىركفلا نم حلصأ قهذلا

 ةهحلا لع طسوألا بلط ىلإ سفنلا كرحتت“ مث بولطم كانه نوكيف ؛ بلطلا نم عونب نوكي ىذلا
 . !طسوأ ادح دج نأ ىلإ ةبسانملا رومألا ضرعتسن لازت الف . سايقلا باستك | ىف ةروك ذملا

 . باط ريغ "نع طسوألا دحلا لثمت نهذلل حنس اذإ بولطملا نوكي نأ وهف 2*”ىسدحلا امأو
 دح ةعفد ابملإ ”فاضيف نهذلل ةحناس نيتمدقملا ىدحإ نوكت وأ . نوكي ام اريثك اذهو

 . بلط الوركف ريغ نم ةجيتن قلختف « ربك أ[ امإ و رغصأ امإ

 عم نم (*' عمسإ لب « حونسي الو بلطب لصح طسوألا دحلا نوكي الأ وهف ىمهفلا امأو
 نأل: اضيأ "'ىاف وه ىمهفلا نإ لئاق لاق نإف . اذه عيمج قلتي ىذلا وه نهذلاو « جراح نم

 روصتلا ةهجنم معتملا هماعف سايقلل ادح دروأ اماك ملعملا نإ هل لاقيف ؛كفت عمست امدنع سفنلا
 لاق امب عفتني مل اهيف كش نإف « ةمدقم تلصف- رخآ دح هيلإ فاضنا اذإ مث . ةعفد كلذ ناك

 سايق وه ذإ : ىركف نمو ىمهف نم اكرم املعت اذه نوكيف « ملعيف هسفن ىفركفي نأ الإ ملعملا

 معملا ىلإ عجري نأ امإ و . درفملا ىف انمالكو « درفم ميلعت وهف هتلمج نم سايق لكو « بك

 اذهك سايقلا كلذ ىف انمالكو : سايقلا عم ءاج امنإ ملعلا نوكيف « نسايقلاب ملعلا ملعملا هديفيف
 . ةكف الب ةمفد روصتلا عبن, قيدصلا نأ سهاظف « لعتملا كش ل نإ امأف . !٠١ مالكلا

 )١( موقو س )0( نم س ٠

 ) )6اطسوأ ب م م (4) . نع س

  (0)نم م )3( . س ىف ةطقاس ىمدحلا انو ٠ ) )0فاضنيف س .٠

 ٠ مالكلا اذهك نوكيف م 000(



 تح أ مش

ذلا مياعتلا درفب نأ بجي هللا و
ايقو ادحاو املعت هرابتعا ىف نحن ى

 دَحْوي الو ءادحاو (١"ام

 وه امو «ةعفد امهف نوكي ام ايف دجيف « ىتش فانصأ نم بكرتي نأ زوجي دق طاللا نإن : اطلخ

 ا''مهفف ىرخأ ةرم ملعملا مهفتس و داع وأ . هسفن نم ملعت كلذف هسفن ىف ركفو داع نإف
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 : لا هذه ىف ىذلا وه معتلاف

 هبلاط ددرتي و « ئش ىلإ ئش نم اهب لقَتْنِي سفتلل ةكرحلاك سم ةركفلا نأ ىلع دق م
 . ةركف كانه نكتمل اههجو ىلع ةكرحلا هذه [1 41] ملعتلاو ملعتلا ف لصحي مل اذإف . "”هدجاو ال

 « مهفلا وأ سدحلا وأ ركفلا ليبس ىلع امإ وهف « ةيلقعلا روم الل ملعتو ميلعت لك ناك اذإو
 ملعتو ميلعت ” مطوقف . لهذ كلذ لكو . روصتلا ىفو لب « طقف قيدصتلا ىف كلذ. سيلو

 , بوصأ 5 ىهذ

 (6!هموزلم امإ وهف « رسخآ عيل ةوقلاب اقيدصت ناك هب قيدصتلا عقو اذإ (47ىذلا عئشلاو

 ملعلا كلذ ناك لعفلاب ملء اذإ موزلملاو . هعم ىبزج وأ «هتحت زب وأ ءهقوف ىلك وأ «هلئاعم امإو
 ناك لعفلاب ملع اذإ دناعملاو . هلصةم تايطرش نم ىبانثتسالا سايقلاب كلذو  همزالب ةوقلاب املع

 كلذو . كلذ عفر دنع هعضو وأ « كلذ عضو دنع هعفرب امإ : هدناعمب ةوقلاب اماع معلا كلذ

 بلس وأ باجيإ نم هيلع مكح دوجو ملع اذإ ىلكلاو . ةلصفنم تايطرش نم ىنانثتسالا سايقلاب

 دوجو ملع اذإ ىنزحلاو . سايقلا قيرطب هتحن ىذلا ىنزااب ةوقلاب اماع كلذ ناك «2"'لعفلاب
 كح مولعملا ناك نإ هقوف ىذلا ىلكلاب ةوقلاب انظ كلذ ناك « باسلا وأ باحيإلاب هيلع كح

 ناك نإ هقوف ىذلا ىلكلاب ةوقلاب املع ناك وأ . صقانلا ءارقتسالاب كلذو « تايئزحلا ضعب ىف
 ناك « هيلع 5 دوجو ملع اذإ ىئزيباو . ماققلا ءارقتسالاب كلذو « نزح لك معي اكح مولعملا
 . ليثملاب كلذو  ىنعم ىف هكراش ناك اذإ  كلذك هنأ رخآ ىنزح ىف ةوقلاب انظ كلذ

 , اصايقو اسايفو ب 0 م 1

 ةدحاو م 6 ادحاو ال ابلاط س (؟) . مهف ىتح س (''
 .٠ ةدئاعم امإرو ةموزلم م () . أطخ وهر " ىنهذلا 5 سص )5

 . لعفلاب كلذ لع اذإ ىأ 21
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 نظ وأ ملعب وهف اينهذ هباستكا ناك اذإ ('”بستكملا ملعلاو نظلا نم فئنص لك نذإف

 اهنوك ىف ءاوس اهاك هذه تسيلو . سفنلا نم طاذتساب وأ ريغلا نم ملعتب ناك ءاوم : قباس

 نكي مل اذإ موزلملاف انمضتم سيل مزاللا نإف . دعب أاهضعب ةوقو « برقأ اهضعب ةوق لب «ةوقلاب املع

 ب تحت امم دحاو لك : لوقلا اذه ىنعف ! ن لك انلق اذإ اناف . لمحو مو ليبس ىلع هموزل

 ةفرعملا هذهف . محلا اذه ىف ب تاعوضوم انمض دقف . | وهف بل عضوي و بب فصو امو

 ربك ألا نأب ةوقلاب الع سيل رغص الل دوجوم طسوألا نأب ملعلاو . لعف انك ىلا ةوقلاب
 رغصألا نوك ىف اجردم سيل رغد اللربك ألا نوك نإف : "الوهجم ربكأألا ناك اذإ هل دوجوم
 دقف ! ب لك نأ 'تماع اذإ كنإف . سكعلاب سمألا لب « هتحت روصحم هنأك طسوألل

 نأ تماع اذإ امأو . 2؟4»سب تافوصوملا هيف تلخدف « ! وه بب فودوم لك نأ تملع

 انلوق نأل : ةوق الو لءفب ال ء اذه ىف ب ىلع لوم وه ىذلا '! لخدي مف بن ج لك

 هانعم ب ج لك كلوق سيلو . [ وهف ب تحن لخادو بب فوصوم لك هانعم | ب لك

 ناك اذإ هنإ لئاق لاق نإف . عوضوملا بنج ىف ةيلكلا ذإ : ب لوم لك وه ١2ج لك

 سفن موهفم سيلف « اقح ناك نإو كلذف « بل لوم لكب افوصوم ج ناك تب ج لك

 نأ بحي سيلو . ب تحن عوضوم لك هموهفف ب لك تلق "اذإ . هنع مزال وه لب « ظفللا

 . تاذلاب لب « نامزلا ف وه ىبسلا اذه نأ “ قباس '؟'لعبف ”” (”وطسرأ لوق ىنعم نأ نظي

 « لءف ا-منأكىتلا ةوقلاب ةميدق ةفرعم !2٠١ انعم تناك اذإ لءفلاب نآلا اهفرعن ام ءايشألا نف

 !2١١ هماعن نأ ىف هيلإ جاتحما ملعلا عم اهفرعن امنإ اهضعب و . نامزلاب تقبس دق ةفرعملا كلت نوكتو

 ربك أ ادح تضرف اذإ كنأ كلذ لاثمو . ادج ةبيرقلا ةوقلاب املع ناكل نامزلاف قبس ول ىذلا

 طسو ذا ربك ألا له رظنت تناو:: رهع الل ىزتجولا لصاسم طسوألا ناكو: 6: رقضاو طسوأو

 ٠ تبلع اذإف س . الومم : س (0) 5 بستكملا نظلاو ملا نم س 0 21١

 .٠ ”' تافوصوملا هف تلخدف ! وه بب فوصوم لك 0 ” م (4)

 1 وطسرأ لدب عملا س (م( اذا نع( . م نم ةطقاس ج 030



 ا

 « رفصأالل هنأ لاخلا ىف كل ناب « طسوالل هنأ كل ناب 2''اذإف . رغص' الل ربك ألا هنم جتنإل

 ناسمألا كل نيبقي لب ؛ طسوألا عم رغصألا فيلأت ىف رظنت "'نأو ائيش رظننت نأ جتحت مو

 رغص الل دوجوم هنأ طسواالل ربك ألا كدوجو دعب بلطت نأ جتحم ملو « نامزلا ىف اعم

 هيلإو © تاذلاب قباس وه امنإ قباسلا ملعلا اذه نكل « ناك ول نامزلا نم ءزحج رصقأ ىف الو
 . عضوا لا اذه مهفي نأ ىغبني اذكهف . تاذلاب بلطلا لوأ هجوت

 )١( ملنإو س (0) . اذإو ص .



 حا #3 تح

 '"'عبارلا لصفلا

 ماع لوّش تاسايقلا ىدابم ديدعت ف

 . اب قدم ريو ةكوب انيع اقدصم اررعأ نورك نآ ام[ اهلك قابانقلا يداستنإ
 ريثأتلا كلذ موقي « سفنلا ىف اهنم نوكي ريثأت ببسب (''اهب قدصملا ىرجرجت لن اهب قدشال ىتلاو

 لعفلا اذه لعفي ىذلاو . الصأ تاسايقلا ىف مفتشي , ل29! قيدصتلا هب عقب ام ماقم ام ة ةهج نم

 هب قدصملا ئنلا هلعفيام لثم « رومأ وحن اهطسبتو رومأ نع سفنلا ضبقت اهنإف ؛ تاليخلا ىه

 هنع ززقتتف ٠7 ةئيقم ةرص هنإ لسعلل *”لوقي نك :24'هب قّدصي ام ماقم اهب بيذكتلا عم موقتف
 لاقي اكو . هنم ابيرق وأ (؟'هب قيدصتلا عم هنع ززقتت 806 « ليق '"”(مب بيذكتلا عم سفنلا

 «هب رش كيلع لومس ىتح ابارش هليخت نأ ب بحيو « بارشلا 5+ ىف وه لبسملا خ - وبطملا اذه نإ

 . ةيرعشدلا ''")تاسايقلا أدبم وه دحاولا اذهف . هب بيذكتلا عم كلذو « هيلع لهسيف كلذ ليختبف

 (١١!ةدوقعملا تاسايقلا عفانم نم ةبيرق ةيئزحلا رومألا ىف روهم ا دنع ةيرعشلا تاسايقلا مفانمو

 اهيف قيدصتلا عاقيإ ىف ضرغلا ناك ذإ : ةرثزحلا رومألا ىف تاسايق اهنم فلؤت ىلا تاقدصملانم

 . امهنع نوكس وأ « طاسبلاو ضابقنا ىلع سفنلا ززقت (١1!وه

 عوطأ '"0سانلا ماوعرثكأ نأ ىلع. هماقم ماق «كلذ لعفي نأ هنأشنم ليختلا ناك اذإو

 م نأ امإف قيدصتلا هيف ىذلا مسقلا امأو . مسق اذهف . قيدصةال مهنم ليختلل

 ىذلاو . بلاغ نظ هجو ىلع وأ « هدناعم سفنلا ىف جاتخي ال ميلست هجو ىلع وأ ةرورض هجو ىلع

 رئاوتلاب وأ ةبرجتلاب وأ سحلاب كلذو -2ةيرهاظ هترورض نوكت نأ امإف « ةرورض هجو ىلع

 )١( قيدصتلاب س (؟) . ةطقاس س (؟) . ةطقاس ب م م ٠

 لئاقلا لوقي دق اك س (©) قدم نع
 .٠ ةطقاس م (8) ءابب سا 20 ةلعقاس م 7

 ٠ تاسايقلل س )٠١( .- :ةليكاش نسا (4)

 )١١( م ىف طقاس ةدوقعملا هلوق ىلإ ةيرعشلا هلوق نم ٠

 ماوتلا سا: (18) ا

 ٠ ةرهاظ س )٠6( + ”ةظفاش نع (14)
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 ةجراخ نوكت نأ امإ و « لقعلا نع نوكت نأ امإ ةينطابلا ةرورضلاو . ةينطاب هترورض نوكم وأ

 « لقعلا در نع نوكي نأ امإف لقعلا نع ىذلا 2')امأف . لقعلا ريغ ىرحتإ ةوقلو ىلةعلا نع

 انلوقك : هلوبق بجاولا لوألا وهف لقملا درجم رع ىذلاو . ب هيف انيعتسم لقعلا نعوأ
 الرو نق ندع 1كم نأ نان : ئشب ةناعتسالا عم لقعلا نع ىذلا امأو . ءزكلبا نم رظعأ لكلا
 . ئدابملا ىف انمالكو « ئدابلا دعب نوكيف بسكب اعقاو قيدصتلا اذه نوكيف لقعلا ىف

 طسوألا هدح سايقب امولعمنوكي ىذلا وهو  اريضاح ىأ لقعلا ىف ايزيرغ نيعملا نوكي نأ امإو

 لثمت رغصأو ربك أ نيدح نم افلم بولطملا رضخأ الكف . نهذلل ''مضاحو ةرطفلاب دوجوم

 : جوز ةعبرأ لك نإ : انلوق لثم اذهو . هبسك ىلإ ةجاح ريغ نم لقعلل امهنيب طسولا اذه

 مسقنم هنأ لثمي لاحلا ىف هنإف © جوز ةعب رألا نأ هل لثمت جوزلا مهفو ةعبرألا مهف نم نإف
 دحلا ليتل هفدض اهنأ لاحلا ىف ”لئمت «نانمالا لامتو «ةعب رأ نهذلل لثمت لاك كازكو . نيب واسام

 .طسوألا باط ىلإ نهذلا رقتفا رحت آ ددع وأ (؟؛”نوءالثو ةتس كلذ لدب ناك اذإ امأو . طسوألا

 . سايقلا ةيرطف ةمدقم ىمسي نأ هب لوألا مسقلا اذهف

 ةرورضلاب و امزح اهب مكحن ىلا ةيمهولا ةوقلا ماكح| وهف لقعلا نع جراخ وه ىذلا امأو

 كلذ عم رومألا ِكلتو . لوأ ملح لقعلل اف سيل رومأ ىف '**ماك>ألا كلت تناك اذإ ةيمهولا

 ماكح | ىف اهلعجي ذإ « بذاك اهيف ىرورض مك- ىلإ سفنلا مهولا رطضيف تاسوسحلا نع ةجراخ
 لك نأ «رظنلاو ءارآلاب فقثت نأ لبقو « ""'هزيمم دجوي ام لوأ ىف سفنلا مكح لثم « سحي ام
 هجرا> ىف الو ملاعلا لحاد ىف سيل ىذلا ئثلا نأو ؛ هيلإ راثم زيح ىف وأ ناكم ىف وهف دوجوم

 نكلو « اذهل بجوملا وه لقعلا نوكي الو « ةرورضلاب اذهب محن سفنلا نإف . دوجومب سياف
 تامدقم نم تاسايق فّلأو « هصخم ىذلا رظنلا لقعلا رظن اذإ مث . اذه نع 2" اس نوكي
 جتنأ  ملسنلاو لوبقلا ىف مكح اهل ناك نإ - ىرخنأ ىوق نيبو لقعلا نيب لوبقلا ةكرتشم

 ؟هن ىتلا ةوقلا تعنام ةجيتنلا ىلإ رظنلا ىهتتا اذإف . تاسوسحلل ةفلام ئدابم (/*تاسوسحلل نأ

 . سآ اددع رأ نيثالثو ةتس ةثالثلا تاطوطخملا ىف (4) . ةطقاص ص (9)
 . لاوحألا س )6(

 ةلحرم ىف ءايشألا كاردإ و زيياااطل لصح ىنعمب ةزيم سفنلا دجوت ىأ « ةزيمم دجوت اهلمو . تاطوطخن ا ىف اذكد (5)
 . تاصوضام (4) , انكاس م 0 . ةلوفطلا



 : ةياقعلا ةرورمذلا ريغ اهترورمضو اهترطف نأو « ةرورض ةبذاك اهنأ عي ع «ةروكذملا حلا
 كلذ عمو . ,هولا ىف لخدت ال اهسفن اهنأ اهبذكي ام لوأو سصألا لوأ ىف ةيوق ةرورض تناك نإو

 ناك نإف . هلومحو بولطملا عوضوم ىف "”رظنن نأ الإ «نيترورضلا نيي زيبا انيلع بعص دق :هنإف
 . ةموسحم ةروص ىلع هلعج ىلإ وعدت ةرورضلا تناكو « هنع اجراخ وأ سوسحما نم معأ ائيش

 ةيابنلاو ىنزحلاو ىلكلاو [دبملاو ةلعلاو ءىشلاو دوجوملاو . ةجا ىلإ غرفن لب اهيلإ تفتلن مل

 ناسنإلا ةقيقحلثم اضيأ تايعونلا قئاقح لب .ةسوسحلا رومألا نع ةجراخ اهلك كلذ هبشأ امو.
 ؟”ةيلك ةقيقح لك كلذكو . انلقع اهلاني ا لب . انماهوأ ىف لثمت الو ةتبلأ لخت ال امم اهنإف

 . هعضوم ىف كلذ نيبنس امك ةيلقعلا نع الضف ةيسحلا رومألا تايعون قئاقح نم

 كردت ىلا هذه نم ةرورضلاب [ ب 4١ ] تاكردملا سنج نم ىلا نيهاربلا ىدابف

 نوكي نأ امإف مبلسنلا ليهس ىلع نوكي ام امأو . ةيمهولا كلت نود ةيقيقحلا ةرورضلاب اهب قدصيوو
 وهف باوص ميلست ليبس ىلع ىذلا (00امأ . طلغ ملست ليبس ىلع امإو ٌباوص ملست ليس ىلع

 ساقلا ىف اعفان كلذ نوكي «صاخ دحاو نم ملست لوبس ىلع امإو « هيف كرتشم ميلست ليبس ىلع امإ

 سايقلاو بطاخلا وحن هحتب امم هب قيدصتلا نوكي الو « صاخلا دحاولا كلذ هب بطاخم ىذلا

 ايقيقح اعافتنا ةتبلأ هسفن نيبو هنيب ايف سايقلاو بطاخلا هب عفتني الف . بطاخلا وحن ىلإ
 . ادرج وأ

 ايأر نوكي وأ « ةفئاط ىلإ دنتسي ايأر نوكي نأ امإ : هيف كرتشم ملست لوبس ىلع ىذلاو
 هنولحي ال مهف « هياع اونرص دقو « هلوبق مهلك سانلا ىف افراعتم نوكي لب « ةفئاط ىلإ دنتس ال

 وهو ةعفد ملأءا ف لصح هنأك هسفن لعجو « «"'زيملا هربتعا اذإ ام هنم ناك نإو : كشلا لحم

 «لجلاو ءايحلا نع لعفني "!ملو « لقعلا ريف ىاح ىلإ تفتلي ملو بدؤي ملو ائيش دعي لو «زيم

 ضرعأو ؛ ةرورضب ال طسوب نوكيف ةحاصم بجوم ىلإ رظني ملو ؛ ايلقعال ايقلخ هكح نوكيف

 لمف «"'اذإف . ءىشب هيلع ضي له هنأ ىلإ تفتلي لو ؟ طسوب نوكيف اضيأ ءارقتسالا نع

 ١( مكحن هلوقل ال تمن ام هلوقل لوعفم اهيف ةدراولا ملا ةلكو م ىف ةصقان ةبرطضم ةلملا هذه ٠

 »:"( رظنإ س ٠ )"( ةطقاص س .٠

 . امأو س (ه) ٠ نم ىه س (4)

 . ءابشألا نيب يملا عيطتس ىذلا لقاعلا ىأ زيملا ةيف رظن اذإ ام ىأ (5)

 .٠ اذإوم (4) .ملوأم (0



 بة دع

 نإ و « حيبق ملظلا نإ و « ليمج لدعلا نإ | مكوقك : كشلا هنكمأ هسفن هيف كش نأ مارو هلك اذه

 ةرطفب نيبتي امم سيل اهقدصف ةقداص تناك نإ و ؛ ةلوبقم تاروهشم هذه نإف بحاو منملا كش

 جاتحي نكلو قداص وه ام اهنم اهلاثمأو هذه تاروبشملا لب ؛ ةروكذملا ةلزتملا."لزنملا لقعلا

 روهمجلا هل نطفي ال قيقد طرشب قداص وه ام اهنمو « "0ةجح ىلإ انيقب ريصب نأ ىف

 اةمدقت اب دخأ :تارومملا ذاقتعا ق.عيشتلاو :..:بتاك تاروهتملا قانونا دعب الو

 . ةقلطملا تاروهشملا ىه هذهو . ناحتمالل نهذلا ىف اهلمثمت دنع هنع زارتحالاب

 تاروهشم ىمساو ةعانص باب رأ ىلإو ةمأ ىلإ دليلا ام لثف ةفئاط ىلإ دنتسل '"!ىتتلا امأو

 و 03 8

 . :تاالوبقملا مسا صحي و هب قثوي روص# ددع وأ نينثا وأ دحاو ىلإ دنتسا ام لثمو « ةدودحم

 كرو ليختم اهب قدصملا عيمج نأ ا” « سكعني الو ةروهشم اضبأ تايلوألا عيمج نأ ملعاو

 رح 1 مأ هنأ ىلع ائيش ملسملا مسي نأ وهف طلغ ميلست ليبس ىلع اهب قدصملا امأو. سكعنيالو لايغل

 « ةهبشملا تامدقملا ىهو « هعضوم ىف نيبنس ام ىلع ىنعم وأ ظفل ىف هتكراشمو هايإ هتباثإ

 مسالا ىناعم دحأ هنم مسهفي ثيح نم .هل امأسم كلذ نوكي و «ةرصاب نيع لك” لوقي نك
 هسفنب نظي نأ ىف عقي ىت- ةطلاغم هب دصقي وأ « ملسملا هنأ هبسحيف رخ؟ هلدب ذخأي و « كرتشملا

 . ةوقلاب كسي ام هلدب ذخأو رم ركسم لك نأ مسي نم كلذكو . ؟'رصببي رانيدلا نأ هريغ نظي وأ

 ' ةهمشملا تامدقملا ىه هذهو

 روم الل اهتبباذمل امإ (©كلذو : مزحب داقتعا عوقو ريغ نم انظ نظن ىلا ىهف تانونظملا امأف
 ةروبشم ريغ اهمنأ ملع تبقعت اذإف ؛ (57بقعتملا ريغلا ىأرلا ئداب ىف ةروهشم نوكتف ةروهشملا

 :اليم هيلإ لامي و انظ عمسلا عرقي اي نظي اذه نإف ”امولظم وأ (ىملاظ كاخأ رصنأ موق لثم
 لعفي لاحلا ىف هنكل « ادلووأ ناك اخأ ملاظلا رصْني نأ زوحي ال هنأ روهشملا ناك بقعت اذإ مث

 عقي نأ امإو : ةقث نم لوبقلا ليبس ىلع نظلا اهب عقي نأ امإو . بقعتي نأ ىلإ هلمف

 : لزاملاو م 1(

 . دنئئد ىذلا س نع . م ىف طقاس ةجح ىلإ " قدام ”” نم 0

 . ىظفللا كارتشالا لييق نم *“ نيملا ”” مسا هيلع نوقلطي مهو بهذ نم رانيدلا نال كلذو 4!

 . اقالطإ ركفملا وأ بقاوعلا ىف رظانلا ىأ (1) . كلذم (5)



 هل هاب سل

 هنظيف هيتأي اموبع ىري نك « تاروهشم اهنأ ىلع ''”اهذخأل سيل ىرخنأ تاهج نم اهب نظلا
 ثيح نم ال اداقتعا اهب نإ )"ثم نم سيياقملا ىف عفنت امإ تانونظملا هذهو . هباشطاب

 . ةدقتعم اهنأل ىه عفنت ثيح (؟) عفان اهعم اضيأ هرك ذ فلس امو تاروجشملا عيمح 0نذإف

 تاروبتملا كلذكو . اهلك اهلبق تاروكذملا لاعتسا زاج « تانونظملا لاعتسا اهيف زاج ةعانص ىأف
 ةدقتعم ىه ثيح نم لب  اهيف ككشتي نأ زوجي دق اهنإ ثيح نم ال اهب عفتني امنإ
 اعفان تلو تدقتعا اذإ ةيرورضلا رومألا نم اهلبق ام نوكيف 6١ هلام جاتحم ال اداقتعا

 . كلت لامتسا حلصي ثيح 77 هلاعتسا حاصيف « اهعفن

 - مغنلا فال - تاروهشملا نم ىوقأ نوكت نأ ىرحلاب اهنإف ةيمغولا تاي رورضلا امأو
 نوكتف « ةعنش تراص (مب رو ةروهشم تيقب امبرف .اهل ةموقملا ريغلا سفنلا ناعذإ ةدش ىف لب

 قالخألاو زئارغلا نم 2 هيلإ وعدي سمأ ببسب تسيل ةعنش اهتروريص نوكتو . اعم ةعنشو ةبذاك
 . لقعلا هيلإ وعدي امل لب « حلاصملاو

 « تايلوأو « تارئاوتمو « تابرجمو « تاموسحمو « تاليمم تاسايقلا ىدابم نذإن

 « ةدود# تاروهشمو « ةقلطم تاروهشمو (2”تايمهوو « تاسايقلا ةيرطف تامدقمو

 تانونظمو « بقعتملا ريغلا ىأرلا داب ىف تاروهشمو « تاهبشمو « تالوبقمو « تاماسمو

 « هسفن سئاقلا ةهج نم ئدابم تسيل ىتلا ىهو سيياقملا ئدابم نم ؟مسق انه اهو
 « ملعملا ةهج نم ١١'"ئدابم ىه نكلو « هانلق ام وه !١١ سئاقلا ةهج نم نوكي ىذلا ماسقأ نإف
 . هعضيو هماسيف رخآ ئشث نايب هيلع ىبيل 1"هعضوو ئش ميلسن معتملا ملعملا فلكي نأ ىهو

 . تارهاشمو ةعوضوم الوصأ ىمست ىتا رومألا ىه هذهو

 ١١( اهنلإ ص (') . اهدحألاب م .٠

 . اهعم اضيأ عفان س (4) .٠ نإف س « نذإ م (9)

 اناس ما . هضيقن وأ هدض ىأ : هلباقم لابلاب رطخي ال ىأ (0)
 ٠ واولا نودب تايهو ص (6)» . وعدي هِيلإ صأ ب (0

 . دامب م م ٠ 01١ سايقلا ب م م )1١( . ةطقاس م (49)



 دلل ةلا سل

 "" سماحلا لصفلا

 ام لصتي امو بلاطأا ىف

 ىطسولا دودحلا فانصأو مولعلا ئدابم فانصأ نايب كلذ ىفو

 ةيناثلا ةمسقلاب و « ماسقأ ةثالث ىلوألا ةدسقلاب اهنإف انه اه هيلإ جام ام بسحب بلاطملا امأ
 نت" يطفو ح10 ينالوخو ل577 كلافموت "ان بلال لوألا ةسقلا ان كقكع

 هببلطت ىذلا ىئاالاو ؟ ءاقتعلاامو ءالحلاام انلوقك مسالا ىنعم هب تاطب ىلا اقدح :نيمسق ]ع
 باطموهو طيسب امهدحأ : نيمسق ىلع «له* بلطمو؟ناكملاامو ةكرحلاام انلوقك تاذلا ةقيةح
 سيل وأ اذك دوجوم ئثلا له باطم وهو بكم رحخئالاو ©« قالطإلا ىلع دوجوم عوثلا له

 اناويح دوجوم ناسنإلا له كلوق لثم « الوم ال ةطبار “ دوجوملا ” نوكيف « اك ادوجوم

 ىذلا وهو لوقلا بسحب امإ هنإف : نيدسق ىلع “ ل ” باطمو . ''اناويح ادوجوم سيل وأ

 امإو « ام ابولطم جتني سايق ىف هب قيدصتلاو لوقلا داقتعال ةلعوهو « طسوألا دحلا لع

 اقلطم هدوجو نم هياع وه ام ىلع هسفن ىف ئشلا دوجو ةلع بلطي وهو هسفن ىف سمألا بسحب

 ةعجار ىهف« كلذ ريغو 22” ىتبملاو نيألاو مكلاو فيكلاو 2؟7ىألا بلطم امأو , لاحب هدوجووأ

 نأ الإ « لعفياذ هذه هديدعتب بلاطملا رثكي نأ دحأ دارأ نإف . بكرالا «لهلا”” ىلإ ام هجوب

 ىلع ةلالد دشأو قاوبلا هذه طسبأ «ىأ” بلطم نإف كلذ عمو . كلت ىه ةيتاذلا ةيملعلا بلاطملا

 . الاع ضرعأو ابهذم عسوأ "كيتو « "'هصخي امب ئنلا زييمت هب بلطي هناف « هب بولطملا
 كلذ ريغو *!نيأو كو فيك بلاطم ىلع هجوب التم ىأ” بلطم لمجينأ دحأ بحأ نإو
 نابلطي «ىأ” و “ام ايلطمو « قيدصتلا نابلطي “ مل”و له اباطم نوكي ذئنيف- . لمفيلف

 ١!( م ىف ةطقاس مل بلطمر 0( . طقاس ب مى م .

 ؟ اناويح ناسإلا سيل له وأ ناويح ناسنإلا له لوقت اننإف ةداع ةيبرعلا ةغللا ىف دوجو ةطبارل سيل (9)
 . ةينجألا تافللا ضعب ىلع اقابطنا رثك أ انيس نيا هركذ امو

 يوت م م66 . ةطقاس ص (4)

 . هصخب امب ءىثلا زيبمت بلطي امنإر ب م م (9

 . ةطقاس س (4) . ىتملاو نيألاو مكلاو فيكلا بلاطم ىلإ ريشي 9



 ىذلا “ام” بلطم امأو ؛ باطم لك ىلع مدقتم ١١ مسالا بسحب ىذلا “ام” بلطف . روصتلا

 امو ةكرحلا تاذ ام بلطي ىذلانإف . ط.سبلا له” بلطم نءرخأتف هسفن ف صألا ققحن بسح

 وأ نامز له وأ ةكرح له دحأ بلط نإ امأو . هدنع دوجوم صأ ةدئام باطي اف '”نامزلا

 نأ نكمي هنإف: ىتاسألا هذه هيلع لدت ام الوأ مهف نوكي نأ بجيف «دوجوم هلإ لد وأ ءالخ له
 امتإ دحلا ناك نإ و .دوجوم ريغ وأ دوجوم هيلع لولدملا كلذ له معي الو مسالا هيلع لدي ام ملعب

 بسحب وأمسالا بسحب دح لوقلا اذه نأرمألا لوأ ىف فقوي ال نكلو « دوجوال ةقيقهلاب وه
 نهرب ءايشأ دودح ا"'ملاعتا ىف عضوي كلذلو . ةدوجوم تاذلا نأ فرعي نأ دعب الإ تاذلا

 4 ةيذنملا تانيقطنا":ياكلوأ و تدع ىرخأ لاكش أو عيرملاو ثائملاك دعب نم اهدوجو ىلع

 طقف مسالا بسحب سيل ددحلا راصف « دعبنم اهدوجو تبثأ مث «مسالا حرمت بسحب اد ناكف
 مسالا نم مهفي ىذلا نيب قرفلا نأ ملعي نأ بجي و. ةقيقحلاب ادح راص لب : تاذلا بسحب لب

 ام اهف مهف مساب '!'بطوخ اذإ ناسنإ لكف . لولق ريغ ليصفتلاب دحلا نم مهفي ىذلاو ةلملاب
 ضاترملا )الإ هياء فقي.الف دحلا امأو . ةغالاب الاد ناك اذإ مسالا هيلع لديىذلا ئثلا لع فقوو

 . لع '"'لقعلاو ةفرعم سحلا نأ م « املع ىنانلاو « ةفرعم نيمألا دحأ نوكيف . قطنملا ةعانصب

 نأ عضوي أم! اهبضعس ىف . اه ميلاعتلا ري دصتو مولعلا ىلع اهمدقت ىف فلتخم مولعلا ىدايمو

 انلوقك رادقملا اذه ىلإ اهيف وعدت ( ! 95 ) ةرورضلا نأل « طقف دوجوم ريغ وأ دوجوم صألا

 ئُدل ةي واسملا ءايس'ألا نأ ” مهعضو لثم "وأ « “ ضيقنلا فرط نع جرح ال صألا نإ ”

 ثلثملا لاح نم هانرك ذ م مسالا هياع لدي اذ ام الوأ عضوي ا! امضعب ىفو .“ ةيواستم دحاو

 جاتحي اههتعب ىفو . هدوجونيبب كلذ دعب نم مث «تاسقطسالا باك ةحناف ىف نيررك ذملا عبرملاو

 :لوقنف !*' اذهل نوصقتسم نحنو . ددعلا ملع ةحتاف ىف ةدحولا لثم : اعيمج ناسمألا عضوي نأ

 أ#نإ ةيكرملا ىناعملاو . ةدرفم ناعم اهنمو ةبكسم ناعم اهنم ءىدابملا ىف ركذت ىتلا رومألا نإ

 . قيدصتلل ىربللا بيكرتلا نإ ؛دودهلا !١١ ىطعت نأل ال'4'قيدصتلا اهيف ىعدتسي نأ اهب قيلي

 ١١( ؟ ءاقنعلا ام انلوةك مما ىنعم هيف بلطي ىذلا ىأ ٠

 . بطخ م (4) . ةضايرلا ملع ميلاعتلا ف ٠ تنامزلا تاذامو س ("')

 . لقعتلاو ساسحإلا انه لّمعلاو سحلاب دارلا (5) . ةطقاس م (9)

 ٠ ءاصقتسا اذه ديز' نحنو س (4) . وم (0

 030 ايو ا ٠ قيدصتلا لإ س 1



 اد الب ٠ اهنف

 « ةيكيص ةعوضوملالوصألاو ةفراعتملا اياضقلاو .ةدرفملا كح ىف امو ةدرفملا ىناعملاف دودحلا امأو
 . اهريغ اهب نيبتيل ةيلهلاب لبقت نأ نم دب الو « ةيهاملاو دحلا ءاطعإ ىنعم اهبف ققحت ال نذإف

 . ةيللاب عضوي ئدابملا نم مسقلا اذه نأ اذه نم لصح دقف

 ةللمح ىف ةلخاد ىه ام اهنمو « ةعانصلا عوضوم ضارعأ ىه ام 29'اهنف ةدرفملا ىناعملاامأو

 بلطت ىلا ىهف « هراثآو ةعانصلا عوضوم ضارعأ نم اهنم ناك اف . 2''ةعانصلا عوضوم

 ةدوجوم اهنأ ىف رظنلا نوكيف . عوضولل الإ اهدوجو سيلو . "””اهدوجو اهيف ححصيل ةعانصلا ىف
 هدوجو تابثإ نذإف . ةدوجوم (-منأ ىف رظنلا وه كلذو . يب

 ذإ « ةعانصلا عوض (٠ةلوهجمو "”دوجولا ةنبب نوكت نأ زوحجمال هذهف . ةعانصلا كلت ىلإ

 ذإو . هل نوكي نأ اهدوجوو «"”اهدح ىف ذوخأم وه دعب نم كل )نيس م ةعانصلا عوضوم

 . ةعايصلا عوضومل اهدوجو بلطي (-م!و « دوجولا ةنيب ريغ اهعوضومل "هلمعتسملا ةعانصلا ىف هذه

 (١٠)ليحتسف « اقلطم اهدوجو ضرفي نأ '"'ليحتسيف « ةعانصلا كلت ىف اقلطم اهدوجو لب

 اهدودح مضوت نأ بجيف اهدودح مهفت نأ نم ديال ذإ و . ئدابلا ىف اهدوجو ضرفي نأ

 . اهدوجو نود ىدابملا ف اهدودح مسقلا اذهف . ّىدابملا ىف

 اضيأ دبالو ©« مهفي نأ نم دب الف عوضوملا ةلمج ىف الخاد تادرفملا نم ناكام امأو

 :وش ”٠٠ فرعي نأ نكمي مل اتهام مهفت م نإ اما . امم ةقح أو اهدوجوب "1١ فرت نأ نم
 ؟ اهل ئث دوجو بلطي .فيكف اهدوجو عضوي مل نإو . اهرمأ نم

 امإ ةعانصلا ىف لخادلاو : ةعانصلا ىف لخاد ءىث الإ ةيناهربلا مولعلا ف درفم الذإو

 عضوت تادرفملا ضعب نذإف . عوضوملا ماك>أ امإو « هنم وه امو ةعانصلل ىذلا عوضوملا
 . اهدوحوو اهدودح عضوت اهضعب و : اهدوجو نود ىدابيملا ىف اهدودح

 عضوي امنإ ةيضقلاو « ةيضق مولعلا ىف عفانلا بكرملاو « "7 بكرملا درفملا الخ ام ذإ و
 ةعانصلا ف ةردصملا رومألا نم نأ كلذ عيمح نم نيبتف انلق ام ىلعو .اهدح نود ةلاحم ال اهدوجو

 ١١( اهم ص ٠ هيزلولو هقحاولر هراثآو ل س (؟) .٠

 ٠ ةعانصلا كلت عوضومل ةدوحجوم س )4 .٠ اهدوحر ةعانصلا كل ىف ححمبل نس
 . نينم (0 . ةطقاس واولا س )١( . دوجوملا ع («8)
 . نليحتسمو س )٠١( . ليحتسف س (1) . انووده نجح 1

 فرعي س (1) ءافرمي سس )١١(
 . درفملا ادغاام وه بكرملا نإ ثيحر ىنعملاو ٠ بكرملا درفم س (1



 بلطم امأو . هتيهامو هتيلبب مضوي ام هنمو . هتيهاب عضوي ام هنمو « طقف هتيلجب عضوي ام

 لاحم هيف ملل بلط نإف هانعم روع ام نإف اعم نيبلطملا نع رح أتم لاح لك ىلع هنأف « لا

 ريغ وأ دوجوم هنأ "''طعي ملو ؛ هيلع لادلا مسالا ىنعم ام وأ وه ام هنأو هانعم اضيأ روصت امو
 بسحب ىذلا ملل بلط ١ نكلو . لام اضيأ هيف ملل بلط نإف « قالطإلا لع وأ لاحب دوجوم

 سايقب اندنع م امبرف. هسفن ىف سمألا بسحب ىذلا ملا بلط ىلع امدقتم ناكامب ر '''لوقلا

 نأ دقتعن مل '!”نذإ انأ انملع دق نوكنف . ب ج نوكل دوجولا سفن ىف ةلعلا ىردن الو ب ج نأ

 سمأالا بسحب ىذلا مل” بلطم ناك امب رو. سمألا سفن ىف ب ج ناك مل هنأ معن ملو ب ج

 . سحلاب هسفنب نيب '"!ئوثلا ناك اذإ كلذو « لوقلا بسحب ىذلا  مللا”بلطم ىلإرقتفم ريغ (*'هسفنف
 بلطب وأ سايقب تمني نأ نكمي سيل كلذ ناف ٠ ديدحلا سيطانغملا بذج لثم ةيففت هتلع امأو
 بلطيف مللا بلط لابلاب رطخ سحلاب بيصأ اذإ نكلو . هيف طسوألا دحلا لعب يح مب

 ' 000 هسفن ىف صألا (5) هلع بلطيف « ديدحلا بذحي سيطانغم راص م

 صص'الل اضيأ هلع  سايقلا هلع ''"'وهو  سايقلا ف طسوألا دحلا نوكينأ قفتب (*)ام اريثكو

 . دحاو نايب ىف اعم نابلطملا عمتجا دق نوكيف هسفن ىف

 لا

 تايه هلملا بلط ىأ (؟) . نكيلو ب ك م (0 هنأ نم س )١(

 ٠ ءىثلاك سا (1) . س ىف ةطقاس هسمن ىف (6) .٠ ةطقاص ص (4)

 . ةطقاس ام ص (1) . ةيلطم (4) . ا طعي م00

 و كودب وه ص ٠(



 '"''"سداسلا لصفلا

 تامولعملا نم تالوهجا ةباصإ ةيفيك ىف

 عضوم انهاه (") نكل . ةلصاح ةدوحوم رومأب هلين ىلإ لصوت امئاؤ هذه م بلطم لك

 كلذ دعب بلطي ىتح “وه ام هنع لئس اذإ روصّس فيك دوجولا لاح تاذلا مودعملا نأ ىف كش
 9 لصاح ريغ وأ لصاح هنأب هيلع حي فيك . ىنعم سفنلا ىف هل لصحي مل نإ هنإف , 276 ره له“

 ؟ هانعم (؛!روصتملا كلذ نوكي نهذلا ىف ةروص هنع دخؤي فيكف «دوجولا ىفهل ةروض: آل لاخاو

 ةتبلأ روصتي نأ نكمي الف « ليصفت الو هيف بيكرت ال ادرغم نوكي نأ امإ لاحم اذه نإ لوقنف
 ءالحللا نأؤ : هللأ دصو « ءالخلاا انلوقك )0( هنلإ ةسنلا»و دوحوملاب ةيساقملا عواب الإ

 لاحا نوكيف ؟ درابلا رالل م هلل هنأب "7 روصتي هللا دضو « لباقلاك ماسج'الل 7 هنأب روصت
 هتاذ ىف امأو . هب اهبشتو هيلإ ةبسن روصتي و « لاح هيلإ بسني نكم مأ ةروصب 1 رص

 . هل كاذ ةلو ةلوقمم الو ا روم ن6 هل

 الوأ روصتي مناف ريطي ناسنإو ءاقنع وأ ليأزاع لثم ليصفتو ام بيكرت هيف ىذلا امأو
 دوجوملا نارتقالا سايق ىلع ام .نرارتقا ليصافتلا كلتل روصتي مث « ةلاحم ريغ ىه ىتلا هليصافت

 لك ناز اهنم نانثا ةثالث ءايشأ كانه نوكيف . تاوذلا ةبكرملا ةدوجوملا ءايشألا لدصافت ىف

 فيلأتلا نأ ببس) «روصتم فيلأت وهام ةهج نم وه « امهنيب فيلأت ثلاثلاو « دوجوم هدارفتا

 . مودعملا مسا ةلالد ىنعم ىطعي وحنلا اذ ه ىلعف . دجوي ام ةلامح نم فيلأت وه ام ةهج نم

 . تادوجولل مدقتم روصتل روصت امنإ مودعملا نوكيف

 لثم هسفنب انيب امإ : هلوصح لوأ ىلك ىلع كح اندنع لصح ناك اذإ هنإ نآلا '؟!لوقنو

 ىتلا هوجولا ىلع ةبرجن وأ ءارقتساب انيب وأ « ءزهلا نم ,ظعأ لكلاو « ناويح ناسنإ لك نإ

 )١( نكيلم (') . ةطقاص ب كم .

 . وهوه له س . هدوجر نع لاؤسلا كلذ دعب بلطي ىتح هتيهام نع لعس اذإ ىأ (؟)

 ههنأم (5) . ةدقاس م (6) ٠ روصتلا م (4)

 . هروصتي ب 6 م 40 + مهن حالا
 .٠ لوقف س (؟)



 نكلو « هنحت نزح لك ىلع كلا ةوقلاب انماع دقف « سايقب ةناعتسا ريغ نم ءاشألا ان اقدصي
 ةوقلاب دعب 2') هانفرع امنإ انأل : .ناويح دنهلاب ىذلا اديز نأ الثم فرعن الف . لءفلاب هانلهج
 ملع ملعلا اذه ىلإ انل عمتجي نأ جاتحي هنأل لءملاب هاناهج امنإ و « ناويح ناسنإ لك نأ انفرع ذإ

 اديز نأ ملعن نأ بحي هنأب كلذو . لءفلا ىلإ ةوقلاب ىذلا جرخي ى نارخآ ناملء وأ رخآ
 نمناسنإ هنأو دوجوم هنأ ةفرعم سحلاب انل لصح اذإف . اناسنإ دوجو» هنأ معن نأو « دوجوم

 انارتقا .سامق ريغب اضيأ الصاح اندنع ناك « مع كلذب نرتقاو ؛« امّلعتم وأ ''اولطم نوكي نأ ريغ

 ةفرعم نع نوكيف . ناويحادي ز نأ انملع « اثلاث املع تاذلاب ثدحي نأ هنأش نم ىذلا فيلأتلا ىلت

 ناك اه معلا امأو « سحلا نم ناكام وهف امهنم ةفرعملا امأ . مع ءانل ثدح اعمتجا ملع نعو

 زرجبي دف امهنم لصحي ىذلاو . اهابق ناك دقف ملعلا امأو «لاحلا ىف "*تن تندح ةفرعملاو . لقعلا نم

 هيلإ انقسنا دق ائيش نوكي نأ زوحيو « هيلإ ةلصوملا ةئدابم انباطو ابولطم انل ناك دق نوكي نأ
 هدابمو بولطملا روصت مدقتي نأ بجيف كلذ عمو . بلط ريغ نع هبابسأ ةافاومل اقايسنا

 . لاح لك ىلع

 ىنزهلا لع ؟ىلاو «سايقب اندنع الصاح ىلكلا ىلع محلا نوكي لب :اذكه نوكي الأ قفتي دقو

 تاسايقلا '؟!نإف كلذك ناك نإ و نكلو . كااثلا معلا لصح اعمتجا اذإف . رخخآ سايقب الصاح

 سايق ريغ نم سحلاو 2*!ةب رجتللاو ءارقتسالاب ةبستكم وأ اهسفنب ةنيب تامدقم نم نوكن ىلوألا

 1 دعب (07عصون ام ىلع

 ىلإ هباوج نأ مولعمو ؟ جوز نينثا لك نأ ملعت له : لوقيف ادحأ لأس نأ لثاسل نإ مث

 اذك" ةئيدمب ىذلا سانلا ددعو ؟ درف وأ جوز وه ىدي ىف ىذلا له : لوقيو دوعيف . كلذ ملعأ

 ؛ جوز ددع نينثا لك نأ نوفرعت متساف : لاقف داع « كلذ معن ال انأب بيجأ نإف ؟ درف وأ جوز

 اذه نع اوباجأ اموق نإ ""” اءتلا ىف لبق دقو. جوز هنأ اوفرعت ملو نانثا ىدي ىف ىذلا اذه نإف

 دساف باوحلا اذهو . جوز وهف هانفرع نينئا لك نأ فرعن امثإ نحن : اولاقف ميقتسم ريغ باوحب

 رع اال

 ٠ نأف س (4 ثيدح ب م م (0 ٠ ىلقع ليلد ريغ نم ىأ (')

 ٠( لوألا مياعتلا سس (ا/) عضو س )3 . ةيرجتلا وأ س ٠



 سس ل4

 لقنمل انأ : اذه نع باوحلاا لب .جوز وهف « فرعي مل وأ فرع دوجوم 217 نينثا لك نإ فرعن إف

 فرعن ان[ لقن مل اضيأو . انلوق ضقت اج وز "'' نينا فرعن مل اذإف « جوز نينثا لك فرعن انإ

 لك نأ [ب 4١ ]امإ : نيلوق دحأ انلق لب . "جوز هنأ فرعنف نانثا هنأ نانثا وه ءىش لك نم

 هسفن فوهف - هفرعن مل وأ هاتفرع - هسفن ىف نينا لكوأ « جوز هنأ '؟”فرعن انإف هانفرع نينث'

 ةفرعم وهف ىناثلا هجولا امأو . تدروأ ىتلا ”ةهبشلاب ضقتني الف لوألا مسقلا امأ . جوز

 سيل وأ جوز نالف '"'دي ىف ىذلا نأ ملعن مل نإو انأل : ىصاخلا لهحلا هضقاني ال 70 ةيماع

 لخاد هنإف هانلهج ام امأو . لطاب ريغ 4'هانعم تباث «جوز هسفن ىف وهف نينثا لك نأ اًماعف جوز

 نأ اندنع لصح اذإ و . ائدنع امب لعفلاب الهج نوكي ال هب لهجللاف . لعفلاب ال ةوقلاب انملع ىف

 . جوز هدي ىف ىذلا نأ لاحلا ىف انفرع « اندنع ناك ىذلا مولعملا '"”انركذتو « نانئا هدي ىف ىذلا

 هنأ فرعن ال انأل - ال مأ جوز وه ام ائيش نأ فرعن مل اذإ سيلو . انمولعم ريغ انلوهجم نذان

 اضيأ انماع دق نوكتف © جوز وهف نانثا وه ام لك نأ '١'2 ملعن نأ كلذ لطبي ال مأ نانلا

 . كشلا كلذ لوزي اذهبف « هجو نم جوز كلذ نأ

 ام املع بلاطلا نإ :هللاق ملعتلاو يلعتلا لاطبإ ىف طارقس بطاخ ىذلا ١21نئأم نأ ركذ دقو

 هماعي فيكف هلهجي (ىل ايلاط نوكي نأ امإو « الطاب هبلط نوكيف هماعي (ل ابلاط نوكي نأ امإ

 هتضقانم ىف طارقس ١١2'فلكتف . هفرعي مل هدجو اذإف « هفرعي ال اقبآ ادبع بلطي نك ؟هباصأ اذإ

 . انينمثأ س (') . ةطقاس م ('

 “جوز هنأ فرعنف نانثا وه ,ىث لك نم فرن ل اذإف جوز نينا لك فرمن إ لقن مل اضيأو” م (؟)
 . طلخ اذه ىفر

 . ةماع ديري (5) . ةمثلا ضقني الف م (0) . تري هتإف ص (4)

 . ةينزيو (ة) +: انين م4 ىدي س 4100

 7 لطس م 6(

 ةرراحلا ىف ةكمدمد نونيم دارملاو ننام ص و ةزمه بتتردب ننام توذف هامأ ب ةءارق ىفوهذه ' )1١١(

 ةعساتلا ةلاقملا نم رشع عساتلا لصفلا ىف اذه ننام ككشن ىلإ انيس نبا راشأ دقو ٠ مسالا اذهب ةفررعملا ةينوطالفألا
 : هل لاق ذإ طارقس هل لاقي فوسلبف ىلع ننام هل لاقي لجر ككشتلاز دقف ”” لاق . سايقلا روص ىف ىهو عبارلا نفلا نم
 اذإ هفرعت فيكف الوهجم ناك نإ و « لاحم بلطلاف امولعم ناك نإف « لوهجم مأ مولعم سايقلاب كدنع بولطملا سه
 . لنا ؟ هنيع لعب مل نم قبآلاب رفظي نأ نكمي لهو ؟ هتدجر

 . فلكف م (1)



 كل 0 7

 مولعملاب (؟!داصب فيك لوهجملا نأ دع "ارزقنا ىستع لكك ناب (؟١نأم هملع ضرع (١١نأ

 ناكمإ جتنا سابقب ىنأف نكمم كلذ نأ 8 هنأل  قطنم مالكب كلذ سبلو . الهمم ناك نأ دعب
 لح فاكت هنأف '''نوطالفأ امأو . ةهبشلا ل ملو هناكم | ريغ جتنأ سايقب «نن ام” هب ىنأ ناكام
 .ةياصإلال بقو بلطلا لبق امولعم ناك دق بولطملا ريصينأ كاذب لواحي : را نإلاقو ةهمثلا

 نإ نوكف : لعت و ركذت ثحبلا هيلإ 7 ىدأت (هلف . ىسن دق ناك ذإ بلطي ناك امنإ نكلو
 مقوف اهنم صالحا بلطو ةهبشال نعذأ دق نوطالفأ نأكف . هملع ناك |ىمأ "”بلاطلا ملع
 نحت انكل .©«سايقلا ”ىف.ىذلا باككلل انصيخل: ىف هفشك انيصقتسا دق اك ءىش اذهو . لاحم ىف

 : لوقن كلذ عم

 ةهج لك نم انل الوهم ناكولو « هبلطن اك ام ةهج لك نم انل امولعم ناك ول بولطملا نإ
 مولعمو (لعفلاب روصتلاب انل مولعم وهف« هجو نم لوهجم نيهجو نم انل مولعم وهف . هبلطن اك ام
 امولعم ناك نإ و « لءفلا, صوصخم وه ثيح نم انل لوهحجم "وه امثإ و . ةوقلاب قيدصتلاب انل

 « بلط ريغ نم اذكوهف اذك وه ام لك نأب معلا انم قبس اذإف . لءفلاب اضيأ صخي ال ثيح نم

 اذإف . ةريثك ءايشأب املع ةوقلاب انط-أ دقف «© هوجولا نم كلذ ريغ وأ س> وأ لقع ةرطفب لب

 .لوألا معلا تحن لعفلاب لخدت لاحلا ىف اهنإف « بلط ريغ نم تايئزها كلت ضعب سحلاب اندهاش

 روصتلاب بولطملا ملعن انإف . وذحب اوذح قباالا لاثم نم 25 نئام دروأ ام هجو نم ىذاحم اذهو

 « قيدصتلاب هتفرعم ىلإ لصوي ام هلبق ام ©'' ملعنو « الوأ روصتلاب قبالا لعن م الوأ
 هنم اندنع ناكو بولطملا ىلإ ليبسلا امكلس اذإف . قبلا دبعلا ناكم ةفرعم لبق قير رطلا ملعن اك

 . بولطملا اكردأ 2''نوكت ذئنيفل هيلإ انيهتنا اذإف « هيلإ لصوم قيرطو « قباس هتاذل روصت

 « هيلإ لصوم قيرطو هتاذل قياس روصت هنم اندنع 2"١ناكو قبآلا ىلإ ليبسلا اكل اذإ اك

 . ذخأ دارملاو ةثالثلا تاطوطخملا ف ذخأم (') "0

 . هررق م (6)

 قب رط نع لوهجلا ىلإ لومولا نكمي فيك ىمدنه لكش ةطساوب نونيملل حو طارقس نأ هللا عمو. داطي م (4)

 ٠ مولعملا

 ٠ بلاطملا ب م (0 5 ىدأتي كف ب مى م (5) نطالفأ س م نطالف ب (5)

 : طخ وهو لمن مو س )0( . نئام س (ل . ةطقاس س (4)

 )١١( ناكف م (1) . دق ال سس .



 ملل يك دس

 نم لك : ةمالع هل انروصت ىركلو ؛ ةتبلأ قب الا دهادن مل اك انأ ولو هانفرع هيلإ انيتلا اذإف

 اقافتا لب بسكي ال عماو ملع كلذ ىلإ مك (١"انقبآ وهف ةمالعلا كلت لع نوكي

 انملع « دبع ىلع ةمالعلا كلت اندجوف « فرعتو ناحتماو باطو بسك عقاو وأ « ةدهاشملاب

 دبع ىف ةمالعلا كلتل انصانتقاو . سايقلا ىف "”طسوألا داك ةمالعلا نوكتف . انقبآ هنأ

 (”امبدق ىربكلا لوصح « انقبآ وهف ةمالعلا كلت هب نم لك نأب انماعو « ىرغصلا لوصك

 « هجو لك نم انل امولعم نكي مل اضيأ قبالا اذهو . ةجيتنلاك قبآلا نادجوو « اندنع

 هبلطن نحنتف . ناكملا ةهج نم الوهجم « روصتلا ةهج نم انل امولعم ناك لب ؛ هباطن اك ام الإو

 انل ثدح هب انرفظو «"هانملء اذإف . مولعم !؛اوه ام ةهج نم ال (!!لوهحجم وه ام ةهج نم

 هيلإ اهكولسو لوبسلا امهدحأ : ىملعلل نيببس عاتجا ا نكي مل هب ملع بلطلاب
 . هيلع سحلا عوقو ىناثلاو

 نأ وهو اندنع مدقتم ءىش امهدحأ : نيئيش عاّجاب ”فرعت ةلوهجلا تابولطملا كلذك

 انتفرعم وهو : لاحلا ىف عقاو سمأ ىناثلاو ٠ قب آلا لاثم ىف لوألا ببسلا ريظن وهو ! ب لك

 كاردإل نابجوم كانه نيببسلا نأ ايو . قبآلا لاثم ىف ىناثلا ببسلا ريظن وهو « سحلاب س > نأ

 لك نأ ”:هيلع "”رداص ام سيلو . بولطملاكاردإل نابجوم انه اه ناببسلا كلذكف « قبآلا

 ىذلا وهف هجو لك نم لهج ام لك لب « لسمب “ بيصأ اذإ ملعي الف هجو لك نم ملعب ملام
 (5ةوقلاب بولطملا ءزااب لع كلذف هب ىضم سمأ ملع دق ناك اذإ امأو . بيصأ اذإ معي ال
 كلذ هب نرتقي ١٠2!اكف .لءفلا ىلإ هجري هب ءىش نارتقا ىلإ جاتحي امنإو .هل ةمالعلاك '"اوهو

 . بولطملا لصحي لعفلا ىلإ جرخنا

 . حلانوكي نم لك نأ ةمالع ىأ (1)

 . اًهاس ىأ (0 طسرألاك س (؟)

 انهملع س (6) . م ىف طقاس (4-4)

 . هيلع ردوص س . مدقتملا لاثلا ىف نونرم ىأ (0) . فرعي لوهجملا بولطملا كلذك س (1)

 ىلا“ ةوقلاب بولطملا لع مألا كلذو علا « ىمأ لع ددق ناك اذإ امأر ”سس .““ ةوقلاب بولطملب لع ” م٠ ةوقلاب ب لع ىأ (4'

 . 1 ب لكهلوقب هيلإ راشأ م ىك لع رهو ىضاملا معلا ىلإ ريشي وه (1'
 8 آل نوكيف س (0)



 ا

 بجيف ؛ قباس ملعب لصحي امنإ كلذ نأو «ىنهذلا ملعتلاو ملءتلا نوكي فيك هنأ ررقت دق ذإف

 ملعت لك ناك هنأ ولو . قيدصتا ىلوأ ١١ ئدابمو « روصتلل ىلوأ (١'ءىدابم اندنع نوكت نأ

 ميلعت نكي ملف ؟ ةياهناا ريغ ىلإ سعألا بهذل ؛ ملعتو مبلعتب لع لك ناك مث ؛ قباس ملعب معتو
 ؛ ةطساو الب ةروصتم رومأو ؛ ةطساو الب اهب قدصم رومأ اندنع نوكي نأ ةلاحم ال لب . ملعتو

 . روصتلاو قيدصتلل ىلوألا ئداباا ىه نوكن نأو

 . ىنيقيلا قيدصتاا ّىدابمب الوأ لذتشنلو ؛ قيدصتلا ئدابم أدبنلو

 20101000 سسُْْساس اس

 )١( دام اب مى م ٠



 مس المل ل

 " عباسلا | ةأ|

 “ مل ” ناهرب !.هدحأ نيذللا هيمسق ىفو قلطملا ناهربلا ىف
 اليلد ىمسيو * نإ ” ناهرب رحئالاو

 دودحلاب عقاولا روصتلل بسنكم ملع لاقي دقف : بسنتكملا معلا هوجو الوأ "'لصفنو

 سايق نم عقو ق> قيدصت لكل لاقيو ؟ '"'مولعلا اهب حتتفت ىلا عاضوألاو تارداصملاو
 قيدصن لك وهو : اذه نم صخأ ناك (ل لاقيو ؛ اذك سيل وأ اذك اذك لك نأ 24! جتبم

 نوكيال نأ نكمي ال هنأب اقيدصت اضيأ عقويو ب اذك اذك نأب قيدصتلاعقوي (؟!' سايق نم عقوقح
 قيدصتلا اهعمنوكي الو اذك اهنأ ملعب ةقلطملا جئاتلا نأل : اناقرف نيقيدصتلانيب نأ مولعمو .اذك

 ب ()ةدوجوم تاذلا مادام ىرورضلل اماع قلطملا ذخأ اذإ الإ اذك نوكت الأ نكمب ال اهنأب

 : نيهجولا دحأب ىرورضلا ريغ دوجوللو ؛ هب عضو ام ىلع ادوجوم عوضوملا ماد ام ىرو رضللو
 نيقب ةقيقحلاب وه ىذلا ملعلاف . ناث رظن كلذو « قالطالا هجو ملع دعب ةرورضلا هجو ملع م

 .لوز. نأ نكمال اداقتعا اذك نوكي الأ نكمب ال هنأ دقتعي و, اذك اذك نأ هيف دقتعي ىللا وه

 ("!نيقي هنأ ىناثلا قيدصتلا هب نرتقي نأ ريغ نم  اذك اذك نإ عقاولا قيدصتلل ليق نإف
 . ام اتقو نيقي لب ؛ ماد ريغ نيقي وهف

 نوكي الأ هبسشو . لاوقأ اذه ريسفت ىف ليق دقو . ىنيقي فلتؤم سايق "")ناهربلاف

 نكمأ نإو ؛ اينيقي هسفن وه سيلف ةجيتنلا ىنيقي ناك اذإ هنإف ؛ ةجيتنلا ىنيقي هنأ ىنيقيلاب دارملا
 . لوقلا نم اودح هيف '"”فلتؤملا لاخدإ لعج فلك "ول فلكتم هجو اذهل لعجي نأ
 . ةجيننلا ىنيقي سايق لاقي نأ ىفكي لب

  2١ةطقاس واولا س (") :: . لها وي .

 بستكم مع 1 حلا دودحلاو عقاولا روصتلل لاقي دقف ىأ ةيفإ :

٠ 
 ةبلاص وأ ةبجوم ةيلك ةيضق جنم ىأ اذك سيل وأ اذك اذك لك نأ جنم هلوقو

 ) )4-4س نم طقاس ٠

 . نيه هنإ قيدضتلا نم عونلا اذهل ليف نإ ىأ )530 ادوجوم س 6(

 , وأ س (4) . ناهربلاب سابقلا ىأ (0
 . ناوهربللا فيرعت ىف ةدراولا فظؤم ةيلك يأ (9)



 كت +4 -_-

 . فيرحن ىندأ ظفللا ىف نأو تاينيقي نم فلؤم سايق اذهب دارملا نأ ىنظ ىلع باغيو
 ةح.اتلا ف تناك اذإ و . هسفن ةهج نم ناهربلا لاح كلذ ناك تامدقملا ىف تناك اذإ ةينيقيلاف
 ىلوأ "وهف « هتاذ ىف هل صأ تامدقملا ىييقي (١'هنوكو . هريغ ىلإ سايقلاب هلاح كلذ ناك

 1 هتعيبطل افرعمو هدح ىف اذوخأم نوكي نأ

 ة.ئ.4با ااضقلا تناك نإ اضيأ نيقبلا اذهب هناف اهلك تايئزحلا هيف وتم ىذلا ءارقتسالاو
 ةلمح ىف ىهو . تايرغد نوكت نأ اهقق - ناك نإو تايربك لوقلا ىفريصت ىتلا ىهو « ةينيقي

 ىذلا ىطرشلاس ايقلا وهو « سايق ةقيقحلاب وه ءارقتسالا كلذ نأل كلذو . '”نإلل ديفملا ناهربلا

 .دمللا اذه ىف لخدي ال ىذلا وهرخآلا ءارقتسالا ا . مكحلا اذهىف لخاد وهف . مسقملا همسا
 سايق لك سبل هنأ تملع دق ذإ «ىنارتقا قيق- سايق وه فيك مسقملا سايقلا نأ تملع دقو

 .ناهربب سيلو نإلا ىف نيقيلا ديفي ايش نأ كيلع جوري الأ بجيف . نيتلمج نم وه امنإ ىنارتقا
 . طقف «؟' ةيلملا الإ ةينارتقالا تاسايقلا فانصأ نم فرعي ال نم هلوقي ام ىلإ تفتلي الو
 . ام سامق ءارقتسالا كلذ ل

 *'أزك اذك دوجو ىف هلعلا ىطعب الو اذك اذك نأب قيدصتلا ىطعب سايقلا ناك اذإو

 يح نيصألا ىف ةلعلا ىطعي ناك اذإ و . نإ [ ١ 4م ] ناهرب "وهف قيدصتلا ىف ةلعلا ىطعأ اي

 ١ نايبلاىف هنع هبلس وأ رغص الل ربك ألا دوجوب قيدصتلل ةلع وه م هبف طسوألا دحلا نوكي ىَتَ

 . مل ناهرب ىمسي ناهربلا اذهف . دوجولا سفن ىف هبام وأ .:ص اللربك ألا دوجول ةلع وه كلذك

 ربك ألا دوجول "هلع ال دوجولا ىف طسوألا دحلا نوكي نأ هيف قفتي دقف نإلا '"”ناهربو

 هعم اضراع ٠ هنلع ىلإ ةبسنلا ىف هل ايواسم وأ هل 80افياضم |صإ لب « هل الولعم الو رغصألا ىف

 ربك ألا دوجوب الواعم دوجولا ىف نوكي نأ قفتي دقو . اعم عبطلا ىف هعم وه امم كلذريغ وأ

 نإلا ناهرب لاثم . اليلد ىمسي ىناثلاو « قالطألا ىلع نإلا ناهرب ىمس لوألاف . رفصألا ىف

 ٠ هفي من ىف ذخؤي نأب ىلوأ ةينيفي تامدقم نم افلؤم هنوك ىأ (') ا

 .. ةيللغا عا . نأل م . نألا س ()

 اا .٠ س ىف ةطقاس ةيناثلا اذزك (©)

 ٠ اًهاطم س (4) .٠ ةطقاس واولا سس (0)



 هحعسم مخ ٠ كن

 كلذ هل ضرعي. زم لكو « ةداحلا هاء ىف ١”رثاخ ضرأ لوب هل ضرع دق مو.ىنا اذه نإ قلطملا

 لوبلا نأ لعت تنأو . ماس رسلا هياع فاخي مومحما اذه نأ جدني مث مث "ماسلا هباع فيخ

 سأرلا ةيحان ىلإ ةداحلا طالخألا ةكرح ىهو ةدحاو ةلعل نالولعم انءم ماس رسلاو ضيبألا

 مومحمنلا اذه : ليلدلا لاثمو . خالل لولعم الو ةلعب ''اهنم دحاو الو سيلو . هوحن اهعافدناو

 رمقلا نإ '*”لوقن وأ . ءارفصلا ةنوفع نم هامل ابغ هامح بان نم لكو « ة!ابغ هام بونت

 « اردب مث صرق فصن مث 290الاله الوأ 2”نوكي ىأ :ةرانتسالا دنع اكو اكم لكشب لكذتي
 لوقن وأ . ىرك ر.قلاف « "”ىرك وهف اذكه ءوضلا َلبق امو . ةبسنلا كلت ىلع عجارتي م
 .سمشلا نيبو هنيب ضرألات لاح دقف هفاسكتا رمقلا فسكنا اذإ و «هفاسكتا فسكتي ردقلا نإ

 لولعملا نم ةةلعلا نيب اذه عيمفب . راننلا هتسم دقف قرتع لكو ةقرتح ةب:4لا هذه : لوقن وأ
 . «9دهئايب لوطن ال رهاظ اذهو « البلد ىمسيو

 هيف ''تنفع ناسنإلا اذه نإ : لوقت نأ لثف مل ناهرب ىنعأ  قلطملا ناهربلا امأو
 ةمزال وأ ٠21!ةبئان « ابغ محي وهف اذه هل ضرع نم لكو « ماسملا دادتنناو اهتاقم»ال ءارفصلا
 لباقملا نم رونلا هتدافتسا نإف 2١١ ىرك لكو « '"7ىرك رمقلا : لوقن وأ . ثلاثلا ىف دتسل

 رتست ةطسوتم ضرألاو سمشلا ةلباقم ىف عقو رمقلا نإ لوقن وأ . اذكو اذك لكش ىلع نوكب
 ءرانلا '4!اهترشاب ةبثوللا هذهنإ :لوقن 230وأ . 1١ ف سكنا كلزك ناكام لكو«هنع اهءوض

 دوجو ةلع ىطعي و بولطملاب قيدصتلا ىطعي امم هلك اذه نإف . 19”قرتحت رانلا اهترشاب ةبّدخ لكو

 اهلصفتسف ىطسو ادودح ذخؤتنأ نكمي فيكوبابسألا فانصأ امأو .اعم هسفن ىف '١' بولطملا

 : لوقنف نآلا امأو . '3"١دعب ىصقتسملا ليصفتلا

 هدوجول ابيسهنوك عم ربك ألا دح ا سفنل اببسزوكي نأ امإ بولطملا دوجول ببس وه ام عيمج نإ

 لاثم . طقف رغص الل هدوجول نكلو ؛ هسفن ىف ربك ألا دحلا دوجول اببس نوكي الوأ ءرغصألل

 تملا ىف مح .٠ ١'( هضرم ىف ىأ هتلعىف هلوقو ٠ يخت ىأ ١١
 ٠ بغلا ىمحهنمو موبي دعب اموي ءىثلا قىأي نأ بفلا (4) . امهنم لضفألار اذكه يفز
 ىذك ص (0) . ايلالهاب مك م (5 + لوازم م (ةد8)
 تابون لع ىأ )٠١( . نفعاب م م (ةل . هنايب ىف لوقلا لوطن نأ بجي ال س 25
 وس (19 . فشكاس )١( . ازهكص (11)
 . ةطقاص م ٠ )١1( قرحلا سس (15) . اهرخاب ص (14)
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 .ديزل اهدوجو ىف اضيأأ اهل''”ةلواعمو .قالطإلا ىلع ءارفصلا ةنوفعل ةلولعم بغلا ىمح نأ لوألا

 ديز دوجول هلع ناسنإلاف . ناسنإلا ىلع هام طسوتب ديز ىلع لوم ناويحلا نأ ىناثلا لاثمو
 لو# ناويحلاف . ديز ىلع لوم ناسنإلاو .٠ ناسنإلا ىلع الوأ لوم ناويحلا نأل  اناويح
 هدوحو ناويحلاف . ناسلإلا ىلع مث ناويحلا ىلع الوأ لو م. كلذكو . ""ديز لع كلذك

 دوجول ةلع هدحو ناسنإلا سياف قالطإلا ىلع امأف . امج ناسنإلا دوجو ىف هلع ؟ناسنإلل
 حنس نإف . قالطإلا ىل مسهللا ىنعم دوجول ةلع هد-و ناويحلا الو « قالطإلا ىلع ناويحلا
 : اناسنإ رصي مل اناوي> رصي ملام هنإف . ديزل ةيناسلإلا دوجول هلع ةيناويحلا لب : لوقي نأ لئاقل
 كلذنع باومحلا ىيلف ؟ '؟سنجلل وأ عونال الوأ وه سنحلا لصف نأ ىف كشلا لح كلذكو

 : لوقنف نآلاو ؛ هيضقن انيدو انيلع هل اضرف

 : هيلع سنحلا سنج لمح 6 هل هلع وه م «هياء سنحلا لصف لمح ىف عونال هلع سنجلا نإ

 لوقنو 4 دعب روك ذملا كذا ل م كلذ (9) قيقحن نيبنو

 نكي مل نإ و «هل طسوأ ادح نوكي نآل احلاص نوكي هنإف ربك ألا دحلل دلع نوكي عيش لك نإ

 الف كلذ نيبي نأ ىلإف .'"'دعب ” مل ناهرب“ فلؤملا سايقلا نوكي ال نكلو . هل ةلع هنأ انيب
 متي امنإ نيقيلا نوكيف 81 نار: 147 ةيغ نيت ذو . ماتلا نيقيلا هب بستكي

 ببس ببسلا نأ نيبي ىذلا وهو -- رخالا طسوألا دحلاب لب « هدحو طسوألا دحلا كلذب ال.
 « تاذلاب هدحو ابيهم سيل وأ ؛ ابيرق اببس سيل الوأ ىطعملا ببسلا نوكي ام اريثكف . لعفلاب

 لك :انلق 2"'اذإف . ناويحل ام هجوب هلع هنإف : ساسحلا لثم اذهو . ببس ءزح ةقيقحلاب وه لب

 ساسحلا مسال افداىمناويحلا مسا لعجي نأ امإ : نيهجو دحأ نم كلذ لحي مل : ناوي- ساسح

 «نيفدارتم نيما ربك لاو ط وألا ذئنيح نوكسف« يرسل ني نرحل قا ناويحلانوكي ال ىتح

 )١( هليس .

 .٠ ناسالل ناويحلا دوجوف س (9) ٠ نس ىف ةطقاس ديز ىلع (')

سنن وأ عونلل الوأ وه ننحلا لصف نه لوقنف سنحلا لصف لاح ىف لأسيف ككشنم ككنت اذإ كلذكر س (4)
 . 

 ٠ سنحلا دازفأ ةيقب نع عونلل ةريملا ةيئاذلل ةفصلا انه لصفلاب دارملاو

 لمح سس (1) 0 ققحل م (0)

 . دعب مل ناهريب . م .٠ ايل اناهرب نوكي ال ىأ (0

 ٠ اذإو, ب ى م اةل ١ س ىف طقاس ةجحب نيب 2



 ىنعمو « ئ ىلع لدي ساسحلا ىنعم نوكي نأ امإ و« رخ الل ةلع نوكي نأب ىلوأ امهدحأ نوكيالو
 ائيش سيل ناويحلا نوكي ىت>- « تملع ام ىلعو قحلا وه ام ىلع هنم ىنعم لك أ ئم لع ناوبحلا

 سفن نأ ملعت تنأو . ةكرحتم ةساسح ("'ةدلوم ةيمان ةيذاغ سفن 2''اذ اممج لب «طقف سح اذ

 ولحيال اذه ناك نإ و ءةساس>2''ةدلوم ةيمان ةيذاغ سفن اذ اممج هنوك سفن سيل س> اذ هنوك

 س- اذ ائيش كعضو نم مزاي اضيأ سيلف كلذ عمو ؛ نيينعملا نيب قرفلا تماع دقو . هنع
 . كلذ ريغو ةدلوم ةبمان ةيذغتم سفن اذ اممج نوكي نأ بحي هنأ ملعت نأ ةجح الو طسو ريغ نم

 . ةهيدبلاب هروصن كيلع عنتمي مل « "كلذ نم ْئش الو س- هل اممج انه اه نأ تضرف ول كنإف
 م ءارقتسالاب و هل دوجولا ةقباطمب انيقي ريصب, نيقيلا سيلو :هفلاح دوجولا ددجتو هركنتسنا دق . من
 كتيزوج املا لك .ددوجو» زوج كلل هوو ةريدنلا كال اهنا لت نيب جال قتل دا
 . كل '''انيقب هلباقم سيلف هدوجو

 هسفن 2” ساسحلا ناويحلاب ىنعت الو  ناوي- ساسح لك كلوق سيلف كلذك ناك اذإو
 « هب انقيتم ("7!ىصأ  هانقق> موهفم ةيصوصخ هل اسمأ هلعجت لب « هل ًافداسم امسا نوكي ىتح

 بجي .ةلعلا ءزج ىأ :للعلا ىدحإ وه لب « هلع هدحو سيل "7 ةلع هنأ الإ .ةلع ساسحلا نأ عم
 دقف ناومحل افدارم « ساسحلا ” تذخأ 2'١!اذإ امأف . لاقي ام ىلإ تفتلي الو اذه دقتعي نا

 . ائيش تلمف اف . ربكألا مسال افدارص امسا طسوألا دحلا تلعج

 ربتعت مث «ةحضاو ةلعو ةلماك ةلذ نوكت نأ بجي اهرك ذ ىف نحن "2١١ ىبلا ىربكلا هلع نذإف

 : لوقنف دوعنو . اهانيطعأ ىلا تارابتءالا

 ربك ألا دوجو لولعم سيل هنكل « ةقيقحلاب ربك ألا لولعم دوجولا ىف طسوألا ناك امبرو

 . لولعملا ىف ةلعلا دوجول هلع نوكي هنإف ربك الل الولعم ةقيقحلاب ناك نإو هنإ لب . رغدألا ىف
 . اذإو م س الو س (') ظ

 . م ىف طقاس ةيمان هلوق ىلإ ةيتلم هلوق نمو ٠ دعب ايفتدرر اك ةدلوم اهلعاو س م ب ىف ةحضاو ريغ 2"
 . اهركذ ىلا ىرخألا تافصلا نم ىأ «؟)

 . اننيقإ س (5) . ةنالثا تاطوطخملا ىف اك (0) . ةطقاس م (4)
 . ساسحلا ناويحلا ساسحلاب ىنعن الو س (0)

 اب فصتب ىلا تافصلا ةعوم انه موهفملا ةيسصصوصدخو ٠ ةطردم ةلمج نييتلصافلا نيب امر ىيل ريخ ارمأ (8)
 . ساسحلا ناكلا

 : ا نع )١١( . نإ س (60( . ةطقاس نس (ة)
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 ةللعلا نوكت مث ء ل الولعم ءىشلا كلذ نؤكيف ءىشل ةدوجوم الوأ ةهلملا نركت نأ معنتمي ال هتإغ

 :*:امنكل ربك "الل دوجولا ىف "'”ةلولعم ةطساولا هذه نوكتف « '١؛رخخآ لواءمل لولهملا كلذ طسوتب

 ءىششلا دوجو”” لوقن نأو «“ءىشثلا دوجو”” لوقن نأ ءاوس سيلو .رخآ لولءم ىف هلع دوجول "هلع

 ءىنلا اذه دوجول هلع هنكل لوقن مث «ءىثلا لولعم اذه لوقن نأ ضقانني الو . 14” ىثلا ىف

 ءىثلا دنع اهتعيبط لوصحل هلع ريصت دق مث « اهتعيبطل ةلولعم الثم رانلا ةكرح نإف : رخخآ لولعم ىف

 « رانلا ةعيبط سفن نود طسوأ ادح لمجت ىتلا ىه كلذلو . هيف تلعفف هدنع تلصح ىذلا

 قرتحلل اهتسامم وه لولعم طسوتب الإ اهتاذي 2 قارحإلا هلع نوكت ال رانلا ةعيبط سفن نإف

 . الثم هيلإ اهتكرح وأ

 لك ىف هدوجولو « عوضوم لك ىف هل هلع وهف « اقلطم ربك ألا دوجول هلع وه ىذلا ءىثشلاف
 دوجول هللا امأف . ام عوضوم ىف هدوجول نكلو « اقلطم هدوجول ال هلع وهف الإ و . رغصأ

 هجولا ىلع هل الولعم ناك امبر لب « ربك الل ةلع ةلاحم ال نوكت نأ بحي سيلف رغصألا ىفربكألا

 . انلق ىذلا

هف ءىثلا دوجول ةلعوهام نوكي نأ محلوق نم بجي : لوقي نأ لئاقل سيلو
 هدوجو ىف هلع و

 «ناك ثيح هل ةلع ناك « طسوألا دوجول ةلع ربك ألا ناك ىتف « كلذكن اك اذإ و «هل دجو ال

 . هل الولعم لب ءرغصألا ىفريكألا ١7" دوجول ةلع وه نكي ملف : رغصأالل هدوجو ىف هل ةلع ناكف

 ريك ألاو طسوألا نوكي نأ زوجي هنأ كلذ نع باوحلبا نإف ."'”هتلع دلع لولعملا نوكي نأ لاو

 وه ثييح نم ربك ألا نوكيف ؛ ءىش ىف نوك نيتاذلا نم ةدحاو لكلو تاذ امهنم دحاو لكل

 ا*' وه ءىث ىف هنوك رابتعا امهنم دحاو لكل نوكيو «هتاذ وه ثبح نم طسو الل هلع هتاذ

 , '"ارغصألا كلذ ىف نوكت نأ الإ ةدوجوم ققحت ال طسوألا تاذ ناك نإف . هتاذ رابتءا ريغ

 زوجيف « همزلي ال |ممأ كلذ ناك نإ امأو . رغصألا ىف هدوجول ةللع ربكألا نأ ىف كشاالف

 ١١١ تاذ نإف «ناك فيكو . كاذل هلع ربكألا نوكي نإ 'وجيو . كلذل ةلعرخآ ءىش نوكي نإ

 )١( لولعملا كلذ طسوتب رخآ لولعمل ءلملا نوكُي ىأ ٠
 الولعم س (؟) ٠  )0.ىف ىف ص (4) . هكل س ٠

 .٠ قارالا س (0)
 ١( دوحبر_ىف م ٠ ةطقاس س الا ٠ ( وهو ص ١ مثف) م 08

الإ اذوجوم ققمنت ال س 9
كلذ :ىف ادوجوم نوكُي نأ 

 . ةطقاص ص )٠( 3 رغصألا 



 ةمزاللا رومألا نم رغص الل ربك ألا دوجو نوكيالأ زوجيف .ءى رغصأ الل هدوجوو «ءىثث ربكألا
 ثي- نم هل ةلعوأ ؛ طسوألا تاذ ثيح نم طسوأالإ ةلع وه 2''ربكألا نوكيف ؛ ربك 'الإ

 قوححاوم وه | ب 1 | ثيح نم سبيل هتاذ ثيح نم ربك ألا نم كلذ نوكيو ؛ رغصأالل هدوجو

 لثم ىف ىنعملا اذه لمأتو . الولعم للعلا بلقنت الف ؛ رغصأ الل هنوك لولعملا نوكيو ؟ رغصأالل

 . هاندروأ ىذلا لاثملا

 « مل *”ناهرب اذهفرذصألا ىف ربكألا دوجول هلع طسوألا دحلا ناك اذإف : 'لوقنو ؛ اذه

 ادح هعضر حلصي نأ ىف ايفاك سيل ربك الل "'' ام هجوب هلع طسوألا نوك نأ تماع نأ دعب
 هدوجو ىفربك الل الولعم طسوألا دحلا ناك اذإامأو . هتيلع طئارش لككتس مل ام طسوأ

 بجيف . ”نإ” ناهرب هلثم نم ناهربلا نوكي ىذلا وهف : ؟!هيف هتلع كلذ نوكي ىّتح رغصأالل

 . 26تاهبشلا نم ريثك نم 2'"صلختتف ةروصلا هذه ىلع لصفلا اذه فرعت نأ

 . ع ىف شءاغا ىف ةبوثكمو م ىف ةطقاس ربك ألا نوكيف (1)
 ٠ ٌةطقأس م )0( ام هوب ص ٠ هجرت م 2( 5 لوقنف م قفل

 . تايبشلا ريك م (5 . نع س (4)



 9 نماثلا لصفلا

 دش ةيحا تم هلام لكب قيقيلا معلا نأ ىف

 كلذ نم ناهربلا دودح بسد ةاعارمو

 تقو ىف هبلسو| هلم وأ «'40امتاد هنعهبلس وأ « امئاد عوضوم ىلع لوم” لم ناك اذإ : لوقن مث
 . 1'ةبسنلا كلن لومح او عوضوملا نيب ةبسنلا تراص «هلعلا كلتل '*”ةلع ةرورضلاب هيف نانوكي نيعم

 .ناكمإلاب لب بوجولاب ةبسنلا كلن دلما كلت ""”الول - امل سيل عوضوملاو لومحملا تاذو

 نم املع دقف « ةبسنلا كلت ىلع اي رورض امهنيب ام "75 راص هب ىذلا هجولا ريغ نم اًملع اذإ و
 ريغ هجوب مكحلا ملعي نأ وه كلذو : لاحلا كلتب انوكي (10الأ نكمي ال اهب ىتلا ةهحلاا ريغ ةهج

 ىلإ لومحلاو ؛ نيروكذملا لومحلا ىلإ عوضولل ةبسن لك نأل : هبجوي ىذلا ببسلا هجو
 ةهج نم ةعقاو 2'١'ىهف « ةلملا اهبجوت ىتلا ةهحلسا نم ال ةعقاو ضرَفُت نيروك ذملا عوضوملا
 معبال ذإ ؛ ازك نوكي الأ نكمي ال هنأ معي لو 1 اذك اذك نأ مع دق نوكيف . بوجو ال نإكم|

 «ةداح ىمحىف لوبلا ضايب هب انالف نإ : لاقف ناسنإ ساق نإف .اذك نوكي الأ نكمب ال (١1)هب ام

 مع جتنأ امب هل نكي ل « جتنأو ٠ ماسرم» هل ضرعي وهف ةداح ىمح ىف لوب ضايب هب نم لكو

 بجي الف « قطان كا لكو « كاح ناسنإ(9١لك نإ : لئاق لاقول كلذكو .''"'لعي وأ ىنيقب

 كلذو : اذه ضيقن ناكمإب قدصي نأ زوجيال ثيحب ٠ قطان ناسنإ لك نأ نقيتي نأ اذه نم

 ةوق بوجو معي ملافف « قطنلا ةوقل ةلولعم تناك امل - ةيكحضلا ةوق ىإ - كحضلا نأل

 هنأ نقيقي نأ بجي مل « قطنلا ةوقل كحضلا'ةوق عابتإ بوجوو « سانلل الوأ قطنملا

 ل اا ٠ هببس ةهج نم ىنيقي هنأ ىأ (") . ةطتاس ب ملم 207 0
 ء الع تدجو اذإ ىأ لعام ةلعو ةمان انه ناك 0 ٠ م ىف طقاس امتاد هت هلس وأ (4)

 تناك عوذوم ىلع لوم لمح ىف هلع تدجو اذإ ةدقعملا ةلملا هذه ىنعمو ٠ ةب رورضلا ةبسنلا كلن ىأ (»

 ٠ نيعم تقو ىف وأ امناد « بلسلاب وأ باجعإلاب لما ناكأ ءاوص ةي رورض ةبسن امهنيب ةسنلا

 . محلاب م م (4) . الوأ س (0

 هجر وه هع ثدي ىذلا هجولا نأل « الأ ةءارق ديزي لصفلا قابس نكلو « نوكي نأ ب م م (9)

 : هيلع وه ام ىلع نوكي الأ نكمي ال هنأ هجوب ءىثلا لعي نأ وهو « بوجولا

  0٠١نأل ربخ ةلحلا .٠ )١١( هلأل رس .
 ٠١١( ناك م كلذ ىف ةلملا لمي نأ ىلإ ىأ 7 ٠  6ناك فدو 5 ءال* .٠



 دل موي

 ا"'"سحلاو ؛ ''سحلا ىف كلذ دجوي نأ الإ كحضلا ةوق هل تسيل ناسنإ دجوي نأ نكم ال
 كس نأ ةداعلا كرت اذإ نكميف لقعلا امأو . ةيرجتلاب ا"'دجوي وأ سحي مل ابف فالحل عنمي ال

 ةيهامل موقمب سيل ذإ « الئاز همهوتي وأ ( عيمجلو مناد كح ةوق ناسنإلل سيل هنأ ,هوتبف اذه

 هنوك بجوي اقطان ناسنإلا .: وك بوجوب هنقيت .نوكي نأ الإ ؛ هل دوجولا يدب

 هتلعب هيووحو ف يسع دق نوكي دئني>و . ةدايز ىلإ | جتحي مو بحجوأ نإ كح

 نيتي ال ذئنيخل قطان ناسنإلا نأ فرعي, سبل هنأ انضرف نإف . اي اعمو لاحتساف

 قطان كاحض لك نأ «*”الثم انيب ناك نإ و . قطانلا قيرط نمو نيقيلاب كاحح ناسنإلا نأ هل

 (67ىطان ناسنالا نأ امولعم ناك اذإ ةلخلاب و ؟ قطان ناسنإلا نأ انيب كلذ نم ريصي "١فيكف

 سايقلا اذه ىف ىرفصلاف ء لهجيو بلطي ام ناك نإو . هجو هيلع سايقلاو هبلطل )نكي م

 نوكيف . كحاضب ناسنإ لك سيل هنأ مهوتي نأ ذئنيح زئاحلا نم نذإف . بلطت نأ بحي ةلوهجم
 لك نأ '"'رابتعا ةهج نم بستك | ا4] ناك ("'ذإ ؟ لاوزلا زئاج '"'هنم بسمكملا معلا

 ةيحوملا ةلعلا تبطعأ نأ وهو ؛ ابجاو كحضلا راص ىذلا هجولا نم ملع إف . كحاض ناسنإ

 نأ الوأ فرع نوكيف . قطنلا ةوق كلذ نوكي نأ ةرورض بجيف « .كحضلل صعألا سفن ىف
 انإف ؟ بارغلل داوسلا لاح كلذكو . لضف كحضلا طسوتب كلذ هصانتقاف . قطان ناسنإ ىلك

 اذإ كلذب نقيتن نأ اننكمي امتإو ؛ ةبرجتلاو ءارقتسالا نم هجوب دوسأ بارغ لك لرقن ا

 . شيرلا نم هيلع رهظي ام امناد دوس نأ هنأش نم ايتاذ اجارم بارغلل نأ انف رع

 رغص الل ربك ألا ناك نإف . هبيس نم الإ نقيتي ل ببس هل ناك اذإ لاخلا وأ ءىشلا نأ نيبف
 دوجولاّنب هنأ الإ رغص الل كإذك طسوأألاو ؛ 22١0 هل دوجولا ْنِب سيل هنكل هتاذل.لب ببسال
 .مل ناهرب سبل نإ ناهرب نوكي و ؛ ىنيقي ناهرب دقعنيف ؛ طسو'الل دوجولا نيب '١١'ربك ذل مث ءرغصأال
 ىذلا سايقلا ىف ناك ىذلا كشلاو : كش امهيف سيل ناتبجاو ناتيلكن يتمدقملا نأل انيقي ناكامنإو

 )١( سحلاب كلذ ىف دجوي نأ الإ ب م م ٠
9 

 . له نس )4 8 دخوإ م فرقا . ةطقاس م 2(

 . م (0 نكمي م )53( . سحىف طقاس (©6-6)

 ء رابتعا ةهج نم نم الدب عضوب س (1) . اذإ س (6)

  2٠١رك أالاو يم (102 . م ىف ةطقاس واولا .



 (١!ةهج ّض ا ؟ بحجب هب ىذلا ببسلا نم لعب مل نيح ناك « هوغصأ, لمعي ببس هربك ذل

 لدي ناكف انه اه امأو . هبيسب بحي امنإف بيس ىذ لك فالف . كمي لب بجياال اهب وه
 هتاذل هل اضيأ طسوألا ناكو « ايفخ ناك نكلو هتاغل رغص الا ربكألا نثكو ؛ تاذقلا بهسلا
 ىرغصلا ةمدقملا تملع د_ةف . ايفخ نكي مل هتكلو . لهج لهج نإ ىتح ؛ ((؟ببس ال

 ؛ اهتاذل الإ طسوألاب تافوصولل ربكألا نكي مل ذإ : كلّدك اضيأ ىريكلاو « اب وجوب

 لوقي نأ" لئاقل نأ وهو : دحاو ءىث انهاه قبب ىذلاو : ' هلهحلل هكح لهجي بيسل ال

 ب ىضتقب فيك رفصألا ج الشم : نيكيش ؟؟اهتاذا ىضقت ةدحاولا تاذلا نوكت فيك
 هتاذل ال ىناثلا ىضتقي و ؛ 27الوأ هتاذل امهدحأ ىضتقي نأ الإ مهللا ؟*)ربك هلا ١ < طسوألا

 بسحب و لب .٠ طقف نايبلا بس ال 1 42 ب نوكي ذئنيخل . امهنيب لوألا كلذ طسوتب لب
 هذه داوم ىف نكمب اذه نإ ذخأي نأ بحي قطنم وه ثيح نم ىلتتملا نأ باوحلاف . دوجولا

 كشلا اذه ىلهو ب '"”ال مأ ناكمإ داوملا هذهل له امأو . اهل ةغلاخم داوم ىف ىكمي الو ؛ اهتفص

 هنإف ؛ ىلوألا 7'ةفسلفلل هذه لاثمأ نع ثحبلا ىلب ؛ قطنم ملعب وه سيلف ؛ ال "”مأ اهي حبحص
 نم ةدعاولا تاذلل نوكي نأ زوحي هنأ نيبقي'"”كانهو . تادوجوملا ٌقاوحأ نع ثحبلاب قلعتم

 ضعب ىف نأو ؟ ىضعب لبق ابضعب سيل اعم قجلت ةريثك قءاول ةطاسبلا ةياغب تسيل ىلا تاوذلا

 ةطاس (بهتطاسب نوكت ال ذإ « ابيف ىونعم بيكرت ةهج نم شه هبشت الاو-أ ةطيسبلا تاوذلا
 . اتروص هذه تادوجوملا رثكأو . ةقلطم

 ىلسي الف بجس هل ايق امأو ؛ امئاد انيقي عضاوم ىف ىطعي دق نإلا ناهرب نأ اذه نم لصحت دقف

 روم ألا نم ريثك ىف هل نيقي ال ىضاي رلا نإ لوقن ةهخبا هذ نمو . هل بج ال امف لب «مئادلا نيقيلا

 جرختسد نيح هعينص كلذك . دصرلاب تدجوام ةهج نم اهذخأي هنأل 2٠١١ ةئيها ىلإ ةيوسنملا
 . انطب و ةعرس جوربلا كلفإ ءازجأ ىف هي وتسم ريغ سدحشلا ةكرح نأ ةهج نم سمشلا جوأ الثم

 . ىييبطلا اهبطعي امإ و اذه نم ءىث ىف ةلعلا ىطعي الو « ضيف # اهتعرسو جوأالل اهؤطبف

 اذه اهنع لوزي نأ نكمي ملو ؛ اعناص امل نأ ةرورض انماع ةعنص ائيأر اذإ انإ لئاق لاق نإف

 (١1'ىثزحب امإ : نيهجو ىلع اذه نأ باوملااف ؛ةللعلا لع لولعملا نم لالدتسا وهو  قيدصتلا
 : ليغ نا + سل )0 ا. ام ةهحب سا( 0

 . ريكألاو طسوألا ب فيك س (5) . هلاذل ص (4)
 . ةفسلقلا ىف (4) . وأ س (0 . الوأر ب م س )١(

 ٠ ةئيطا لع وأ كالفألا ةئره )0( . انه اهو ص (4)

 )١١( ةيزح نوكي نأ اهدحأ سر .٠



 نم فلؤم مسج لك كلوقك 2''ىك امإو . روم هلف روصم لكو روصم تببلا اذه كلوقك
 «رردص» ")هل تيبلا اذه نأ وهو : لوألا سايقلا امأف . فلؤم هلف فلؤم لكو؛ةروصو ىلويه

 عم حصب امن ناك ىذلا داقتعالا لوزيف دسفي, امم تببلا اذه نأل مئادلا نيقيلا هب عقي امم سيلف

 لك نأ وهو :رخ ألا لاثملا امأو . ىلكلا مئادلا نيقبلا ىف انمالكو . لوز. ال مئادا نيقبلاو .هدوحو

 ةروصو ىلويهنمافلؤم مسجلا نوك نإف ؛فلؤ.هلف فلؤم لكو «ةروصوىلويهنم ١" فلؤم مسج

 ببس الو*'هتاذل همزلي امزال اضرع ناك ؛”نإف . مزال ضرعامإ و ؛موقتي هب مسجل ىناذ ىمأ امإ
 نأ ىلإ كلذ كرتناف . نيقيلاب نإلا ناهرب هيلع موقي ام 2''ليبق نم كوكي نأ زوجيف « كلذ ىف هل
 مالكلاك هيف مالكلاف « *'ةطساول لب هتاذل همزأي سيل امزال اضرع ناك نإ و . هلاح" أربتست

 مزلت ىلا مزاوالا نم ناكوأ اينتاذ ناك نإ و . هببسب انيقي هنع جتني ام نوكي الف؛*”هب بولطملا ىف

 ىه(١:) للعلا نأل « ةلعلا لومحملا سياف ..«فلؤملا» ال «افلؤم هل نأ» هيلع لومحم لاف ؛ببس ال

 ود اذهف . «افلؤم هل نإ » ليك الا دللا وهن تفل تلا عوتإو .«(١١'افلؤم هل نأ »ال «فلؤملا»

 ناسفإلل لاقي اك افلؤم هل نأ, فصوي فلؤأ ا نإ لوقت كنإف «فلؤاا» وه ىذلا طسوألا رع لومم

 «ةروصولويهنم فلؤلإ مث «فلؤلل الوأوه فلؤملاوذمث . فلؤم فلؤملان[لوقتالو . كوي - هنإ

 فلؤملا وذ ناك اذإ و . امزال اعبات وأ '"دوجوا سفن [! 46 ]| ف فلؤلل '"١اموقم ناك ءاوس

 تفرع ام ىلع فلؤملا ببسب فلؤمألا تحن (مل '؛اوهف « فلؤلل الوأ وه دوجولا سفن ىف

 نإ و « مسج فلؤملا ىذ دوجول ةلع فلؤأ ا نوكي و 219! ةلعب الصاح نيقيلا نوكيف . فلس ايف
 ربك ألا دحلا نأ َنآب 9"1دقف . 2فلؤلل ةلع - فلؤملا وهو - فلؤملا ىذ نم ءْج ناك

 داء وه ءزج هبف نوكي نأ ىبع ؛طسو الإ ةلد نوكي نأ زوي ال قيقحلا نيقيلا نقيتملا ءىثلا ىف

 )١( ةيأك نوكي نأ ىتاثلا امأو س .

 . ةدقاس س (؟) طفاش س50

 . نأه لس (1) . هتاذل همزلي ناك نإؤ س (0) نإ و س4

 . ةطقاصس ب (1) . ةهسارلاب س (4) + 1 نوعا

 . افلؤم م )١( . فلؤم س )١١(4( . ىه س )٠١(

 . فلؤملا تحت امل تبا' اذيأ وهف ىأ .٠ )١4( طقاس ؟“دوجولا سفن ىف” س (16)

 . طفاس '“ فلؤلا هلع فلؤملا وهو ”م (11) ء ةلمل نس مز



 ا محو دل

 : رخخ آءىث فلؤملا وذو ءىش فلؤملا نإف : لكلا رابتءا ريغ ءزحلا رابتعاو . (١!طسوألا دم

 . فلؤملا ىلع الوم نوكي نأ لاحف فلؤملا امأو ؛ فلؤملا لع لوم هنيعب وه '”فلؤملا اذ نإف
 هل مزال سمأ وه لب ؛ طسوأالل لوقم ريغ ربك ألا دحلا نوكي نأ زوحي هنإ لوقي نأ لئاقل نكل
 ةلع امهياكلو . دوجولا ىف اعم امهالكر « هل نراقم سمأ وه لب « هل لولعمب سيل كلذ عمو

 موزل نإ لوقن نأ اننكمب فيكو . خألاو خألا نيب لاخلا لثم اهيف ناكرتشي ةدحاو دوجولا ىف
 قيقب هنإؤ كلذ عمو ؟ 25 نع موزل - طسرأ ادح هانلعج اذإ - خألا نع خألا دوحو

 نيقبلاب املع درف هنأ هطسوتب انملع جوزب سيل ددعلا اذه نأ (نماع اذإ كلذكو . هيف كشال

 ىلْوألا لب ؛ ادرف "'هنوك هلع جوزب سيل هنأ سبل هناف : ةلع نع كلذ سيلو . هتبلأ لوزي ال

 وه ذإ« هتاذ نع جراخ صصأ وهو ا عع وابواب نأ

 : لوقنف اهلحنو هذه ىف رظنن نأ بجيف . هريغ رابتعاب

 امهالك وأ امههدحأ قلعت لب « رخخآلا ةعيبطب اقلعتم امهدحأ سيل ناسمأ انه اه ناك اذإ امأ

 نقيتي امهدحأ سلف كلذك ناك اذإ و .رخألا عم لإ ءرخاآلاب بجي اههدحأ سبل هنإف « '؟ةرخأ ءىسد

 طيسوتف "هلعلا ةهج نم اضبأ معرخ آلا ناك نإف ؟ هلعلا ةهج نم مع اهدحأ ناكاذإ امأو .رخألاب

 اههدحأ ناك 2نإ امأو . هلعلا ةهج نم كلذ لصح دق ذإ ؛ هتاذب انيقي ديفي الرخآلا سصألا

 امهنيب سيلف « رخآلا هب معي نأ هنأش نم مث « هماعب ملعي ل ''لوهجم رخآلاو ةلعلا ةهج نم ملعب
 "”اي راج اذه نكي مل كلزكن كي مل اذإ و . اعم نهذلا نارضحي نيفاضملا نإف ؛ ةفاضإلا لاح

 ربك ألا وه ىذلارخآلا نكل ؛ رخآلا نم (8”رغمأالل فرعأ امهدحأ ناكذإ خألاو خألا ىرحي

 ىلإ رفتفي ل «سشداالا اضيأ كلذ بوت طدبو الإ ةسجوللا ةآملا تناك ولف: طسو الل قؤوغت

 هدحو طسوألاب هرابتعاب وه سيلو - طسوألاب رغد الل بحي ث.حي هتاذ ىف ناك نإ هنإف . طسوألا
 طسوأللاب هرايتعا ناكنإو . كلذكال ٌضْؤو «هتيلع ىف لخدم طسو اللف اليف - هل ناكمإلا دح ىف

 ىلويه نم فلؤم ”” وه ىذلا طسو الل هلع نوكي نأ زوج ال *' فلؤم هل” وهو ربكألا دحلا نأ ىنعي )١(

 فلوم هل .ىث لك فلزملا ىذب دارملاو ."* فلؤملا ىذ ”* تحن ةلخادلا فلؤم وه طسوألا ىف ةلعلا لب « ©“ ةروصو
 ” ةرودو ىلوهنم فلؤملا ” فلوملا تحن لخدي مث “ فلوملا ”” هتحت لخدي اذهو « هفاؤي

 . " فلؤملا اذ” نم الدب “ فلؤملا” ب كم (؟)
 . دحاو ص (؛4) . هنكل ص (0

 س ىف طقاس اذه نكي ممل (0) . لومج م )١( اذإ س (0)

 ٠ طسو الإ هدبست فوردم هانعم طسو الل فورعم هلوق كلدكو « ىوقأ ةروصب ةفورعم رغمألا ىلإ هتبسن ىأ (8)
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 . نيف

 خأ اديز نأ كماع سفن نأل كلذو . مولعلا ىف ىودجلا ليلق صأ فاضملا طسوت نأ ملعار
 نم فرعأ ائيش هيف ةجيتنلا نوكت الف . كلذب كماع ىل+ لمتشس وأ ؛ اخأ هل نأب كملع وه

 تروصت اف ؟ اخأ هل نأ نيبتي نأ ىلإ لهجي ثيحب لب ٠ كلذكن كي مل نإف . ىرغصلا ةمدقملا
 نأ نع الضف تاسايف ىمسن الأ ىلوألا ءيشألا هذه لانمأو . خأ !!ديز كلوق سفن

 . نيهارب نوكت

 « جوزب سيف ) نوكي نأ (-متاذل ةبجوم ريغ "١ةمدقمل كلذ لوقي نأ امإ  ةيجوزلا دح

 . ةينيقي نايبلا اذه ةهج نم درف هنأب ةجيتنلا نوكت الف ؛ ىنيقي ريغ ةمدقملا هذه ملعلا نوكيف
 ؛جوزلا دح نادقف الإ كلذل ةلع الو - جورب سيل هنأل ةبجوملا ةلعلل كلذب لع نوكي نأ امإو

 (مم سايقلا اذه نوكيف - درفلا دح الوأ دجؤي نأب الإ جوزلا دح دقفي نأ نكمي سيلو

 جيتطي ام ىنانثتسالا سايقلا نم ديفي. امتإ و . ءانثتسالا لبق ملع دق ام جتني (*'هنأل : هيف ةدئاف ال

 . لاحما هياجيأل هضيقن بذكب ءىش قدص نيب هنأل نإلا ناهرب ديفي امتإف فاحللا سايق امأو
 نوكي نأ هتوق ىفام هنم نوكف مقتسملا ىلإ دوعب نأ هوت ىف هنكل . ةجرا> روءأب اهلك هذهو

 . اناهر

 (77هلع طسوألا نوك نأ مئادلا ماتلا نيقيلا ىف ىثكي ال .هنأ معي نأ بجف هلك اذه دعب و

 ةرممتقملا لوألا ملعتلا ىف ةدروملا ةلثمألا رثكأ نأ ملعي نأو ؛ طقف رغصألا ىفربك ألا دوجول
 ؛ (4)هقرو ضرعو (”” جدلا لاح لثم م ةماسملا ليب» لع تدر وأ امنا ردقلا ادبع ىلع

 : درف امإ و جوز امإ ددعلا اذه لثم ىف ىنانثتسالا سايقلا ىلإ ريشي ١'2 . اديزب م م 61
 . ةبجومل لوعفم ردصم (4) . ةمالمل س (؟) . درفوه .'. جورب سيا هنكل

 5 لا هلع طسرألا نإ لوقت نأ س (7) .- ىف طفاس هنأل هيف (*)

 . اهقرو ص (4) . ءىثلا ع (0



 ناك اذإ هنأل كلذو . فوسكلاو ضراالارتسو رمقلا لاحو ؛ راستقتالاو ؛ هب ولعرلا فافجو
 ةلع ناكن إف . هل ةهلع وه امون هيجوي ام مودي نأ بحي ال هاف « رغص'الل دوجولا ماد سيئ طسوألا
 . ام انقو هديفي امنإ نيقيلا نع هديفي ام نوكيف

 زوجي : لوقنف ؟ نيهاربلا ف طسرألا نم رغصألا لاح نوكي فيكف : لوقي نأ لئاقلو

 هنع ةةعبنملا هصاوحلل عونلا ءاضعقا ةلع طسوت الب اهتاذل هيضتقت طسوالل ةلع رغصألا نوكي نأ
 ىه ىتلا هصاوخو هماك-| ضعب ىف لب « هتاذ ىف رغص الل ال :ءاطسوألا نكل . ايلوأ اثاعبنا

 هنأ انضرفو طسوألا هانلعج اذإ « « نيتمئاقل ةيواسم ثلثملا اياوز نوك» لثم « طسو الل ةعبات
 فصن ثاثملا اياوز نوك» ربك ألا نكيلو « 2١ ثلثملا نكيلو  رغصألا ىلإ سايقلاب كلذك

 . « عبيرملا اياوز

 ةلع طسوألا مث ؛ طسوألا اهضتقي ىلا طسوألا صاو> نم رغصألا نوكي نأ زوجيو

 ةلع امهدحأ سيلو ءىشل نيمزال اعم رفصألاو ربك ألا نوكي فيكامأو . رغصألا نراقي محل

 . تدلع اف طسوألا نم ربك ألا سايق امأو . هيف هجولا ''ت.دع دقف « رخآلا ىضتقن

 اهلمجن نأ اندرأف ةجياتلا تحصف رغصألا ىلع م> تب اذإ هنإ لوقي نأ لئاقل نكلو

 طسوأ راص اذإ رغصألا نإ لوقنف ؟ نيقيلا ةدافإ ىف سايقلا كلذ نوكي فيكف « ام سايق ىربك
 دقف ؛ رغصألاب فصوي ام لكل هلع اهنيعب ةلعلا كلت تراص دقف ؟ لعب هل انيب ربك ألا راص دقو

 . ةطساو ريغب لوااللو ؛ ةطساوب ىناثلا رخص الإ ةلع اهنأ الإ ؛ ىنانلا رغص الل اضيأ هلع تراص

 لعفي مل نإو مل ناهرب وه لب ؛ طقف لعفلاب ةبيرقلا الملا ىطعي ,ئذلا وه يللا نامرب سلو

 ىذلاو . للعلا ىلإ هيف نايبلا ىل* ناكو « نيقيلاو ةلعلاب نيس ام نيس امنإ نوكي نأ دعب 7 كلذ

 نأ وهف « 24! ناهرب نكي مل ربكألا دحلا نم ةديعبلا ةلعلا ىطعأ اذإ ناهربلا نأ نم هلوقنس

 نوكل ةبيرق ةلع سيل ب نككا ؛ ؛ربكألا ديتاو ب طسوألا دحلاو جرغصألا دحلا الثم نوكي

 )١( تفرع س () -. س نم طقاص ثلالا نكيلو ٠

  )0ىذلا ناهربلا ىلع ارصاق سيل مل ناهرب نأ ةدقعملا ةراصاا هذه ىنعمو . كلذك لمفي نكي مل نإو س

 معا كلذ لمفي مل نإ و مل ناهرب ناهربلا' نوكي دع لب « لعفلاب ةبيرقلا ةلملا ىلسي ٠
 ) )4نإاسر .٠



 ا ع

 انل انيقي نوكي نأ "”امإ لحي مل ١ ب نأ انيطعأ '''اذإ و . د هنأ لجأل كلذل ةلع وه امنإ ؛ ١ ج

 نع الضف « اناهرب سايقلا اذه نكي مل الوبق» نكي مل نإف . نوكي ال وأ « اندنع الوبقمو | ب نأ

 (؟7ناكو « امان انيقي | ب لك نأب اننيقي نكي مل د ةهج نم ال الوبقم ناك نإ و . نإ ناهرب نوكي نأ

 لك نأب ملعلا مدقت دق ناك اذإ |ءأف . اماث اماد انيقي نقيتم ريذ ب هنأل ١ ج لك ذأ انجاتلإ

 . ادرمم نإ ناهرب نوكي ال ذئني- ناهربلا نإف « كلذ ملعف رخأت وأ « | د نأ لجأل [؟4”ن

 . أطخ وهو ناك امو () . مي ىف شمالا ىف ىهو « ةطقاس م (")

 . هشقاني ىذلا سايفلا ىف ىربكلا تسيلو ةجيتلا ىه ! ج نأل أطخ وهو ! ج س )4



 كل ١ ل 1

 "عسانا ظ ةأأ|

 ءارقتسالا قو « هعوضوم ىف باس هلومح سيل م فرعت ةيفيك ىف

 اهبجومو '''ةبرجتلاو « هبجومو

 فيكف «دوجولا سفن ف ببس عوضوملاو لومحا نيب نكي مل اذإ هنإ لوقيف لأسي نأ لئاسل مث
 هيف تبثيو « نايب ىلإ جاتحمال '5' هسفنب انيب كلذ ناك اذإ : لوقنف ؟ نايبب امهنيب ةبسنلا نيبت
 اهتلصاوم بحي عوضوملا تاذف « عوضوملا تاذل عوضوملا ىلإ لومحلا ةبسن نأ ةهج نم نيقيلا
 مل نإ و . ىيقي«لصاحلا ملعلف « تبجو ثيح نم اهبوجوو (؟) ةلصاوملا تماع دقو . لومحلا

 سيلام طسوتملا انلعج اذإ انأل : لئاز ريغ ىنيقي ملع هب عقب نأ هتبلأ نكمي الف « هسفنب انيب نكي

 ؛ ابيس انطسو دقف ببس وهأم هاناعج نإو . ىنيقيلا ملعلا اذه هب بلطي نأ نكمي مل « بيس

 اهنايب نوكي وأ « اهأك اهسفنب ةنيب هذه لاثمأ نوكت نأ هبُددف . ببسال هنأ انضرف اذإ لاحم اذهو

 دوجو نوكي نأ امإ هنأل كلذو : نيرمأ دحأ نم « ءارقتسالاب نب اذإ «ولحمال هنأ الإ . ءارقتسالاب

 بعولا ادب رفا نين الإ ذإ يعن ل هنتي اهب غوظول) تانرع ىلإ لوما ةبنن
 هسفنب انيب ناك نإف . ببس هسفن ىف عوضوملا تايئزح ىلإ لومحلا ةبثسن دوجو نوكي نأ امإو

 رئاج صأ مفر الو ماودلا بجويال كلذو « طقف سحلب *”نايبلا نوكي نأ امإف ءاهنم دحاو لكى

 « زئاج ريغ مسقلا اذهو لقعلاب نوكي نأ امإ و . نيقي تامدقملا كلت نم نوكي الف « 23 لاوزلا

 ريغ موقملا ىعمي ىااذلا نأ دعب نيد ناف: + موقملا قمم [.ناذ نك نأ زوم آل لودحملا انه نأل

 كشالو -ايضرع '*' نوكي نأ امإ و . نيب هل ىناذ وه امل هدوجو لب « ةقيقحلا ىف '"”بولطم

 اذه نوكيف - لكلا ىلع هلمح# اذإ تائزحلا رع لاقي ىلكل ةمزاللا ضارعألا نم نوكي هنأ

 اذإو . هناشاذه « هتفص هذه ىذلا ضرعلا نإف « تايئزحل ةءتاذلا ىناعملا نم ءىثل امزال ضرعلا

 )١( ةيرجتلا فو ص (؟) . ةطقاص ب م م .

 ) )6ةلصاوملا نأ س (4) . الف س .٠

 ( 6أطخ وهو ضايبلا م . )١( لاوزلا ناكمإ مفر الو ص ٠

 . ناك نإ امأو س (8) . هيلع نهربي ال ىأ (0



 « ('' تايتاذلا نم هريغلو هل دوجوم ىنعم لجأل ىنزج لك ىلع [بوْغ] هلمح ناك كلذك ناك

 . ببس الب ("!هانضرفب « تايئزحلا ق ضرعلا اذهت دوجول اماعاببس - ىتاذلا ىا كلذ نوكيف

 . هسفنب نيب نع الضف « نيقي الو ىرورض ملعب كلذ نكي مل « ببسلا كلذ ةهج نم ملع اذإو
 دحاو لكل ىناذ هنكل « ابولطم نوكي نأ حصي. ىتح ماعلا 7 ىنعلل اضرع نوكي نأ ليحتسيو

 ىلكلا ىنعلل ايضرع نوكي نأ حصيال تارئزملا عيمج ىناذلا نإف : ؟4) اهرخآ ىلإ تايئزحلا نم

 وأ هبلسب لملا كلذ هل ضرعي ىلكلا كلذ تاعوضوم نم 27*ىش ةمث سيل هنأل « ال ىواسملا

 ىلكلا ةعيبلط ضراعو ؟ اهلكل اضراع نوكي ف يكف « اهنم ءىثل اضراع نكي مل "9 اذإف . هياجإ

 ناسنإلل اضررع تناك ناسنإلا سنحلا امزال اضرع تناك (ىل ةدارإلاب ةكرحللا نإف : لكلل ضراع

 « ةماع ةيضرع نوكت هيف انمالك ام لثم ىف لومحلا ةبسن نأ ناب دقف . ناسنإلا عم عون لكلو

 تادزج ءارقتسا نوكي نأ نذإ لطب دقف . هببسب تارّئزحلا نم دحاو لك ىف نيبت نأ جاتحنو

 . هسفنب تادئزحلا ىف انيب كلذ نوكي نأو « اينيقي اقيدصت هل ةطساو ال امب انقيدصتى اببس

 «نانياب نيبي أ نكمي لب « هسفنب نيب ريغ عوضوملا تايئرج دنع لومحلا لاح ناك نإ امأو

 فيكف « هدصقن ىذلا قيقحلا نيقيلا اهنم دحإو لك ىف بجويال انايب نوكي نأ امإ نايبلا كلذف
 (2” بجويل ببسلاب انايب نوكي نأ امإ و ؟ هدعب ىذلا '"” لكلا قيقهلا نيقيلا انيقي سيلام عقوي

 ببسلا دوجو نوكيف ؟ انلق اك ببسلا ىف قفتت نأ بجيف « اهنم دحاو لك ىف قيقحلا نيقبلا
 . ىزكبا ىف مفانب اضرأ سيلف ىلكلا ىئملا ىف عفني ال ببسلا ناك اذإو . الوأ ىلكلا ىنملل

 كانه ببس نوكي الأامإ و . ءارقتسالا ال كلذ دنع سايقلا وه مفانلا نوكيف ىلكلا ىف عفن اذإو

 بهذي (؟)امم اذهو ءرحآآ ءارقتسا امإو « لطبأ دق امم كلذو « هسقنب انيب امإ نوكف « ةتبلأ

 . فوفو الب

 ةسبلأ نيريال امإ و هس ة:. ١٠2!نبب امإف « هعوضوم ىلإ هلوم ةبسنل ببس الام نأ ناب دقف

 . ىسايق هجوب اينيقي أنا

 ١١( ءهريغلو هل دوجوم تايئاالا نم ىنعم لجأل لاقي نأ ىلوألا ٠

 : قلو :. تريز نع 3

 . اذإو )١( . ءىش لك نألا س (0) .٠ اهذخأ نع ب م اهدحأ نع م )4

 . بحويف س )0 5 لكلا م )ع7

 . ةياجن ريغ ىلإ بهذ ,أ لسلستي هنأ هانعم قوقو الب بهذي ام اذهو هلوقو ٠ ام س (5)
 . انياب م )٠(



 دس 46 هس

 لبسم اينومقلانأ انكح لثم ةيرجتلاو . دعب كلذ نيبنسو ءارقتسالاريغ اهناغ هب رجتلا امأو
 م6 . قافتالاب مقي ام نوكي نأ نع لاز « ةريثك ارارص 2١١ اذه ريركت (مل هنإف © ءارفصلل

 نم اندنع ىذلا نيقبلا اذه عقي فيكف« هببس فرعي مل امم اذه : (؟”لوقبف لمد نأ لئاسلو

 نأ ققحت (ىل هنإ لوقأ ؟ ءارفصلل البس نوكي الف عبطلا حي نوكي نأ نكمبال اينومقسلا نأ

 كلذ سيل نأ '"' ملع . ريثكلا راوكتلا ليبس ىلع كلذ نيبتو ءارفصلا لاهسإ هل ضرعي اينومقسلا
 « اعبط ايئوءقسلا هبحوي ”ىث كلذ نأ ملعف ٠ اي رثكأ وأ امتأد نوكيال (4” قاقنتحالا نإف « اقاقتا

 هبجويف « ىنعملا اذهب جويال مسج وه امب محلا نأ لع ذإ :2”ارايتتخا هنع نوكي نأ حصياال ذإ

 اينومقسلا ىف نأ نايبلا نم عونلا اذهب حصخ .هب ةنورقم ةبسن وأ « هل ةداخ وأ « هيف ةبيرق ةوقب
 لعفتملا ناكو « ةحيم تناك اذإ ءارفصللةلبسملاةوقلاو . ءارفصل# ةلهسم هلع « هعم وأ « عبطلاب

 اذإ ءارغصلا مئات لهست اندالب '١ ىف انومقسلا نأ حصف . لاعفنالاو لعفلا لص « ادعتسم

 وهو ةلبسلبا ةوقلا وه ىذلا - طسوأألا ةطساوب رخص الل "7 لظعألا انفرع نذإف . ةحيحص تناك

 دوجول ةلع ىه ةطساوب ناس وه امتإ ناس لك تدجو سايقلا قاب تللح اذإو - بيسلا

 عونلا اذه انل لص ببسلاب نذأف . "ربك لاب ملال ةلع نكي مل نإو « طسوألا ىنربكألا

 . اضيأ نيقبلا نم

 هجو ىلع ءارفصلا لهم ' اينومقسلا ناب املع ناسنإلا ديفت ةب رجتلا لآبام : لوقي نأ لئاقلو

 مق وبال نأ امإ و6 80 ءانسق ل4 ايفوتسم نوكي نأ امإ ءارقتسالا نإف؟ءارقتسالاةداقإ هتدافإىف فلاح

 ءايشأ ىف عقوت ةبرجتلا لابام : لوقيف كلكشني دوعي مث . كلذكت سيل ةيرجتلاو . بظغألان لا ريغ
 ءدوسأ الإ ناسنإ سحلا ىلع ريكي “١”الو«نادوسلا دالب ق الإ سانالا نأ اتمهون ول متباينيقي اكح
 روتو موي ركن راد ف 3 مقوي مل ناو ؟ دوسأ ناسنإ لك نأب داقتعا عقب نأ كلذ بحوي لهف

 (١) نم الدب ءارفصلا هلاهسمل ص 25 0-7 5 ٠

 . قفضالا ص (4) : فرعي و لع س (؟) ٠ لوقي و كب نأ لئا س (')

 ٠ ايراونغا الض تسيلو اينومقملا عبط نم ةيصاخللا هذه نأ دارلا (0)

 ١( ىف ينلا س .٠ ) )0ربك ألا دحلا ىأ ل ريكألا ديرب .

 ٠ مان ءارقتسا هنأ ماسق'الل هلافيتسا ىنعمو ٠ ماسقألا قوتسم س (4) .. ربك ألا ةديطل س 4(

 .٠ هلق س )0(



 © ايزكو أطخ تعقوأ 2" اذإو . 2 ابزكو أطخ 21١ تعقوأ دقف ١١ تمعقوأ نإو ؟ مقويال

 ىف لوقنف : نيهاربلا "ىذابم اهنم بستكت نأ ةحلاص الو اهب قوث وم ريغ هب رجتلا تراص دقف

 : كلذ باوح

 هب سايق نارتقال لب «24*طقف ىلا كلذ ىلع دهاشام ةرثكل ملعلا ديفت تسيل ةبرجتلا نإ

 ءىثلا اذه نأ وهو «طرشب ايلك لب « اقلطم *'ايسايق ايلك اماع ديفت سيلف كلذ عمو . هان ىذ دق

 عنام نوكي نأ الإ ءامتاد |سمأ ")اهب سحلا نكت ىتلا ةيحانلا ىف هعابط مزلت سدا ىلع "روك ىذلا

 عم روكت مث«ببس ىلإ تلاحم ال جاتحي سمأ لصحاذإ هنإف . اقلطم ايلك ال طرشلا اذهب ايلك ن وكيف
 ببسلا وه 2497 ىمألا كلذ نوكي نأ امإ ولحم الف زك هق امنأ ماع عا (4) مأ ثودح

 ببسلاب عبطلاب نرتقملا وأ ''''ببسلا وه نكيمل نإف . ببس نوكي ال وأ « ببسلاب نرتقملا"'''وأ
 وأ ١" ببسلا هنأ معي نأ بحي ةلاحم ال لب 2١١ رثك ألا ىف هلوصح عم مألا ثودح نكي مل

 . ببسلل عبطلاب نراقملا

 اذه ىلإو ليبسلا اذه ىلع 214” ىبلا ثداوحلا ىف الإ ديفت تسيل ةبرجتلا نأ ''' ملعاو

 لالا دروملا ككشتلا نع باوحلا كل لبس « هانيطعأ ىذلا نوناقلا اذه تربتعا اذإو . دحلا

 ىه ثيح نم تذخأ اذإ ةدالولا نإف ةلملابو . دوسلا مهمتدالوو نادوسلا دالب ىف دوسلا سانلا

 ثيحنم تذخأ نإ امأو . ةبرجتلا هن تح « اذك دالب فسان نع وأ « دوس سان نع ةدالو
 (15)ةيرجتلا ذإ « ةروكذملا تايئزحلا رابتعاب ةيتأتم ةب رجتلا تسيلف « طقف سان نع ةدالو ىه

 اضيأ طلغتام اريثك ةبرجتلا نإف اذهلو . دوسلا سانلا ريغ نوقلطملا سانلاو « دوس سان ىف تناك
 اهنم نيقيلا عقوي ا1و . انيقي سيل انظ عقوتف 2" تاذلاب ام نك<م ضرعلاب ٠ ام ذخأ اذإ

 وه (مم هريغ ذخأ اذإ امأف . هتاذب هيلع بّرحلا 'ىثلا 14 اهيف ذخأو ةبرجت 00-0
 . نيقيلا ديفتال ةبرجتلا نإف « صخأو هنم معأ

 ايزك وأ س )غ0( .٠
 ١2 مقوأ س ٠

 . ةب رجتلا ىف معلا ديفت ىلا ىه طقف ةرركتملا ةدهاشملا تسيل ىأ )4 . سيف طقاس (-)
 . ايف ص (0) . ةطقاس س (1) . اسايقم (©)
 . طقاسم .٠ )٠6-٠١( م ىف هطفاس ىمألا كلذ 4 . سنآ ل.س 80

. 
 معي نأ بجي مث (19) +: تنص نم 00 . رك ألا س

)1١( 

 )1١4( لدي ىلا س . ) )1١انذهأ سص (1) . ةبرجتلا كلت نإف س .

 )١97( ابف لل 5 ) )1١4هيف س 5



 سيل اضيأ سايقلاو فيكو . امئاد نيقيلل ةعقوم اهنإو طلغلا نع نامأ ةيرجتلا نإ لوقن انسلو

 اهنم عقوي ام عاقيإ هجو بلطيف ةيرجتلا نع نيقيلا انل ضرعي ام اريثك نإ لوقن لب ! كلذك
 فاصوأ نوكت نأ كلذو « ضرعلاب 'ىث ذخأ كانه نوكي نأ انمأ اذإ نوكي اذهو . نيقيلا
 وه دجوي مل "” اذإف « سمأ هدوجوب رثك ألا ىفوأ امئاد ''دجوي ناك مث « انل ةمولعم ءىثلا

 . صاخم نراقم ماعلا هفصوب "ىثلاف ماع فصو نع كلذ ناك ناف . صألا كلذ ١" دجوي مل

 صاخلا!هفصوف ءاضيأ "ىشال اي واسم فصولا كلذ ناك نإ و . مكمل نراقم اضيأ صاخلا فصولاف

 كلذف « "ىلا ىبلا ةعيبطلا ن» صخأ لب صاخ فصول ناك نإ و . محل نراقم ىواسملا

 ءىثلا نم دوجوملا رثكأ ىفو انحتما اهف انيلع رركت ىذلا وه نوكي نأ ىمع صاحللا فصولا

 نوكي و«ةقلطملا ءىثلا ةيلك نم صخأ ام ةياك اهلعجيو ةقلطملا ةيلكلا مدهم ام.كلذ نوكيف ءاندنع

 نيقي انل ناك نإ و «كلذ لثم ىف نإف : '؟!ىلكلا انكح ةهجنم ةب.رجتلا ىف انل اطلغم كلذ نعلوفغلا

 لعفي ءىثشلا كلذب فصوي ام لك نأب نيقي انل نوكي الف « اذك وه !سمأ لعفي اذكوه ائيش نأب
 مدعي وأ ١١ ةيصاخو جا لع هنراقي دالبلاضعب قايئومقس نأ عنمت ال اضيأ انإف 2١:١ سألا كلذ

 اينومقسلا نأ وه اندنع ىب رجتلا محلا نوكي نأ بجي لب . "”لهسي ال 7ةيصاخو جام هيف

 كلزكو . عن امب مواقي نأ الإ ءارفصلا لهس هيف عبط وأ هتاذل وه « سوسحملا « اندنع فراعتملا

 . ةيحلا هئامعإ ىف دممزلا لاح

ىب رجتللا رظنلاب دوجوملا نوكي نأ عنمت اربحصي ىذلا سايقلا عم هب رجتلا تناكولو
 ىنعم نع 

 (8) ذإو . طقف ةديقملا ةيلكلاب ال ةقلطملا ةيلكلاب نيقيلا عقوت اهدحو ب رجتلا تناكل « صخأ

 «ةب رجتلا نم ءزح وه ىذلا سايقلا ريغ سايقو رظن هب نرتقي نأ الإ كلذ بحوي الهدحو كلذ

 فصنب مفاذه ريغ لاق نمو « قحلا وه اذهف . كلذ ديفت ال هب رج ىه امب ةبرجتلا نأ ىرحلابف

ب و « هتايئزحو هلئالد ةرثكل هيف كلا رسعي ام نيب قرفي ال زييقلا فيعض وهوأ
 نإف . نيقيلا ني

 ,30ثدحت ىتلا رومألا ىف ةربتعم هب رجتلا نإف ةلملاب و . نيقيلاب تسيلو نيقيلا هبشت دئاقع انه اه

 مم ىلك نيقي ةعبترة زجل نم برض ناك نإق طقف اهل رابتعا ىفو « هاتطرش ىذلا طرششلا لع

 هب رجتلا نع سيل نيقيلا كلذ عوقو نوكي نأ هبثيف « هيف كشال هانطرش ىذلا طرشلا (؟)ريغ ىلع

. 
 )١( نكي بمس (0 . اذإ س (') . ذخؤيم

 )4( ىلكل سس .٠ )0( هطقاسب . )١( ةصاخاب .



 هريخو « نيقبلا قئاوأ ديفي ىذلا نيالا ببسلا نع لب « اهنع مزلي أ هنأ ىلع هب رجن ىه ام

 مزلملا دعملا كلذب سياو « دعملاك ةيرجتلا نوكت نأ ذئنيح هبشي . قطنملا ريغ مولع ف ( ١98١

 . طقف دعم لب « سايقلا وه ىذلا

 ناذهو « ةتياأ ايلك ايأر ديفي ال سوسحلا نأ برحم او ىوقتسملاو سوسحلا نيب قرفلاف
 طرشش ريغ وأ طرش ةيلك بجوي ال ىرقتسملا نأ .برحملاو ىرقتمسملا نيب قرفلإو . ناديفي دق

 . روكذملا طرشلاب ةيلك بجوي برجل ٠ ةبرجت ىلإ لوؤي نأ الإ مهلا ابلاغ انظ عقوي لب



 . ١١(

 صخألا نود ام "' ىلع معألا جاتنإل ةلع صخألا نوك ةيفيك ناب ىف

 لوصفلاو روصلا نيبو داوملاو سانجألا نيب قرفلا ةنابإو

 ام ىلع اممج ناسنإلا نوكل اببس نوكي فيك ناويملا نأ اهظع الاكشإ لكشب امم '” هنإ

 ناسنإلا نوكل اببس نوكي فيكو .اناويح نكي مل اممج ناسنإلا نكي مل ام هنإف : كلذ نم انيعدا

 دوجول ناببس سحلاو ةيمسحلا نأل : اناويح نكي مل اناس> ناسنإلا نكي مل امو « اساسح

 محلا ىنعم ناك اذإ *' اضيأو . هب هدوجو قلءتب ام دجوي مل 'ىثشلا دجوي '؟! ملاهف . ناويحلا
 ىلع مسهلا لمص فيكف « اناويح  امهنم دحاو ال  امهعومج :« وكيف سفنلا ىتعم ىلإ مضني
 جت نوكيف ناويحلا لع سفنلا لمت فيك كلذكو ؟ نينثالا ىلع دحاولا لم 5  نوكيف ناويحلا

 : لوقنف ؟ نينثالا لع دحاولا لم

 قطانلاو ساسحلاو ؛ سنج وه ىذلا مسحلاو ةدام وهىذلا مسملا انفرع اذإ لَ هلك اذه نإ
 ةداملا ىنعمب هنم ناك ام'"*نأ كلذ نم انل نابو « لصف وه 2١7 ىذلاو « ءزح وأ ةروص وه ىذلا

 ءادودح للعلا دخون م« لب « اهدحو اهتاذب ىطسو ادودح ْدَخْؤِي الو « ةتبلأ لمعالف ةروصلا وأ

 : لوقنف دعب هنيبث ىذلا وحنلا ىلعو ىطسو

 سبل هنأ طر اذه هل ام ةهج نم قمعو ضرعو لوط اذ ارهوج مسحلا انذخأ اذإ انإ

 ريغ وأ (*' ذفن وأ سح لثم اذه ريغ ىنعم هيلإ منا ول ثيحبو اذه ريغ وه ىنعم هيف الخاد

 . ةداملاوه

 توبنل هلع صخألا نوك ةيفيك نايب ىف”ناونعلا ىنعمو . هطقاس س (1) . هلقاس ب مم ١(
 ٠ ناسإلل محملا توبثل ةلع هنإ» مسحلا نم صخأ وه ىذلا ناويملاك * صخألا نود امل ,عألا

 ٠ هلمقاس س )0( .٠ ال س ىذا 1 اممإ س ةرفإ

 .٠ ءاذغا اهلملو ءاذتعابم م 8( ٠ هطقاس م )ع7 ٠ كلا هرز وأ س 050



 اسما )و اء ادس

 ةتبلأ رخآآ ”ىثل ضرعتن الأ طرشب قمتو ضرعو لوط اذ ارهوج مسحلا اذخأ 2١١ نإو

 تناك فيك ةيرهوج لب « طقف راطقألا هذبب ةروصم ةيرهوحلا ةيمسج نوكت نأ بجون الو

 ("”ةلمجمل نكلو راطقألا اهيفواهعم ناكو ةروصو « هي رهوحلا كلت ةيصاخلل موقم ىنعم فلأ عم ولو

 ا!يهوج اهلمح نوكت نأ دعب نوكت تاعمت# ىأ ؟ ةلمخابو مسجل ىه ام ىلع ةثالث راطقأ

 كلذ ةيوه ىف ةلخاد - تاعمت# كانه تناك نإ تاعدتجملا كلت نوكتو « ةثالث راطقأ اذ

 نع ةجراخ ىناعملا كلت امب '' تقحلأ مث راطقألاب تمت ةيرهوجلا كلت نوكت نأ ال « ىهوملا

 لوألا ىنعملاب مسجلباف . 24 سنحلا وه ىذلا مسملا وه ذوخاملا اذه ناك « مت دق ىذلا ”ىثثلا

  ةداملا ىنعمب 2" ىلا ةيمسحلا دعب ىلا روصلاو مسحلا نم بكرملا رهومحلا نم ءزح وه ذإ
 اذه امأو . طقف قهعو ضرعو لوط ىذ رهوج درجت تسل ةلملا كلت نأل : لومحت سياف

 . ةثالثلا راطقألا ايفو « افلأ وأ تناكةدحاو « ةروصو ةدام نم عمتجم لك ىلع لوم هنإف ىناثلا

 . رهوج كلذ ةلمح نأل « سأفنلا نمو « ةداملك ىه ىلا ةيمسملا نم عمتجم ا ىلع لوم نذإ وهف

 اهنأل مسج ةلمملا كلتو . عوضوم :ىف ال ةدوجؤم ةلماجا كلت نإف ةريثك ناعم نم عمتجا "7 نإف
 ٠ قمعو ضرعو لوط هل رهوج

 ءاذتغاو ةيمسج الإ هتيناوبح ىف نوكي الأ طرش اناويح ذخأ اذإ ناويحلا نإف كلذكو
 ناك امم رف ؟ هنع اجراخ كلذ دعب ام نوك<ي نأو « ةدام نوكي نأ دعبي ال "' ناك « س>و

 ىذلا ىنعملاب اممج نوكي نأ طرشب ذخأ نإ و . ةقطانلا سفنلا هتروصو اعوضومو ناسنإلل ةدام

 نم كلذريغو !؟* سملل زيوجالا ليبس ىلع !** ناويحلا كلذ ىناعم ىفو اسنج مسالا نوكي هب

 هعضو وأ اهنم 'ىش (١١!عفرأ ضرعتم ريغ قطنلا لباقي لصف وأ « قطنلا ناك ولو . روصلا

 سو ةيذغت ةوق ةرورضلاب اهعم كانه نكلو « هتيوه ىف ناك كلذ ىأ دوجو هل ''''ازوجم لب
 . سنحلا ىنعمب اناويح ناك « نوكي وأ اهريغ نوكي الأ ىف ةرورض الو « ةرورض ةكرحو

. 
 تقيل  س (9) 1 ةلماب بم م 2( . نإفس

)١( 

 هنأو « ةثالث داعب أ تاذ ةدام وه ثيح نم ذوخ أم لوألا ىنعملاب مسا نأ نيينعملا نيب قرفلاو . هطقاس بم م (4)
 . هتروصو هتدام نيب ةقرفت ىلإ رظ ريغ نم ةلحلا هذه تناك ايأ  هئلمج ىف ذوخأم ىناثلا ىنعملاب و « ةروصلل فلاخم

 . ناكوس )9( ٠ قوت نع )53 . ىذلا ب (ه)

 . سحلاس (5) ٠ قدأ كلذ ناك امب رو “ مهلا ” أرقت س نكلو ب(و م ىف اذكه 6
 . زوجي موب )١١( . لادلاب عفدل بم )٠(



 دلل ١.1١ اح

 طرمب سح هل '”ائيش وأ اممج ساسحلا ذخأ نإف . قطانلاو ساسحلا ىف لاحلا مهفاف كلذكو
 ناوحلا ناك كلذكو . ناسنإلا نم اءزح ناك لب الصف نكي مل « ىرخأ ةدايز 2) نوكت الأ
 دعب « تناك طئارشلاو روصلا ىأ هعمو هبفو هل ازوجم ائيش وأ امسج ذخأ نإو . هيلع لوم ريغ
 . هيلع الومم ناويحلا ناكو الصف ناك « س. اهيف نوكي نأ

 مامضنا زوخي دق هتدجوف (؟!هتيدام وأ هتيسنج ىف لاما !"'لكشل ام هتذخأ ىنعم ىأ نذإف
 ضعب ةهج نم 270 هتذخأ نإ و .اسنج ناك « هنمو هيف اهنأ ىلع - ناك '*' اهأ  هيلإ لوصفلا
 ءاجراخناكو ةلملا كل نم نكي مل رخآ 'ىث لخدأ ول ىتح '"'هتمتخو ىنعملا ههتمممو لوصفلا
 .اعونراص «لذدب نأ نكميام هيف .لخد ىتح ىنعملا مامت !*!هل تبجوأ نإو .ةدام لب اسنج نكي مل

 (11نوكم الأ طارتشاب نذإف .اسنج ناك « كلذل ضرعتتال ىنعملا كلذ ىلإ ةراشإلا ف تنك نإو

 زوحب لب كلذل ضرءتب الأو « 230 اعون ةدايز نوكت نأ طارتشابو « ةدام نوكي ةدايز

 لكش امنإ اذهو .اسنج نوكي « هانعم ةلمح ىف ةلخاد اهنأ ىلع تادايزلا نم دحاو لك نوكي نأ
 وحنلا لع - تارابتعالا هذه هيف ضرفي لقعلا نأ ىسعف طيس هتاذ اهف امأو « بكرم هتاذ اهف
 « سنج وه زيمثم "ىش هنم نوكي الف دوجولا ىف امأو . هسفن ىف - لصفلا اذه لبق انرك ذ ىذلا
 . ةدام وه "ىثو

 لبق ةيمسحلا ناسنإلا دجوي امنإ : ""١لوقنو لوألا دوصقملا "١"دصقتلف اذه انررق اذإو

 امإ كلذكو , (١1١!سنجلا | ىنعمالةدالا ىعمب ةيمسخجلا| قيدخا اذإ مدقتلا هوجو ضعب ف ةداومجحلا

 ةيمسحلا|امأو . هيلع لم ىنعمب ال « هيلع لمتال ىنعمب مسجلا ناك اذإ ةيناويحلا لبق محلا هل دجوي

 .ةثالثلاراطقألا نمضتتنأ 1"! بوجو عم هب نورقم ىنعم لكل ةنمضتم !١4 هضوت نأزوحجي ىتلا

 ناك نأ دعب لءفلاب ةيناويحلا نمضت دقو الإ ناويحلا نم عون وه ىذلا ءىشلل دجوتال 217 اهنإ

 ءىشث ب( م )01(

 . هلدامو سم م (44) . ككشم (؟7 .٠ ساسح وه ثيح نم ل ص (1)

 . هتمتحوم (0) . اتذحأس (5) 5 لأ هنمو هيف اهنأ : م 6ث

 نوكي نأ :ظارتناإ و” م 0( . هلنوكت س (19) . اللص (4)

 ** ةدايز نوكُي”* طقس "ك6

 )١١( دوصقملا ىلإ س ٠ )'١( لوقف س ٠ ) )1أطخ وهو '' مهلا ””س .
 4( وحد منا عضوت نأ اوج عم ضرفت ىلا س (14) . هنإف س )4١51 . دوحو س )١6( .لاوم ننأ: 5



 دل .١ د

 ا"'ذإ مسحلا كلذ دوجو نم ام اًءزج ةيناويحلا ىتعم نوكيف . '''اهايإ هنمضت ١١هسم: ىف ازو

 مث « ناويحلا دوجو نم ءزج هنإف ةداملا ىنعمب ىذلا مسجلا لاح سكعب 6 مسملا لاح لصح

 هتحن عضوي امو .هعاونأ دوجو نم هعاّتجاو هدوجو امنإف : ةداملا ىنعم سيل ىذلا قلطملا مسجلا

 لصحم ,دوجو سنجلاا ىنعمب ىتلا ةيمسحمل ناكواو . اهدوجوا اببس وه سيلو هدوجوا بابسأ ىهف

 تناك نإو  ةداملا ىنعمب ىذلا مسحلاا لثم ةيعونلا دوجو ببس ناكل « ةيعونلا دوجو لبق

 هدوجوب دجوي عونلل ةلع لب «عونلا وه سيل ائئنش دجوي «كلذ دجويذإ ناكلو  نامزلابال هتيلبق

 عونلا دوجو وه عونلا ف ةيمسحلا كلت دوجو لب . لاحم اذهو « وه وه عونلا نوكي الف « عونلا

 . هعون وه دوجولا ىف وه ىل « رغغال

 : لوقنف هسنج سنجو هسنج لصفو هسنج هيلع لمحنلو اعون نآلا بترنلف

 رابتعا ةهج نم سيل - اهتاعوضوم ىلإ لعفلابةبسن الام ههج نم رومألا هذه انربتعا اذإ انإ

 هنودىذلا سنه اهولتي مث « عونا هسفنب ارقتسم الوأ دجوي ىلعألا سنحلا دحجن مل طقف اهعئابط

 ىلع مسج لمجال هنأ ملعت كنإف . لفس الل لما ىف اعبات ىلعأ وهام لك دجن لب ؛ هدعب لميو
 هنعبلسن لب ؛ )4 ناويحلا ريغ مسج هيلع لمي سيل هنإف ) ناويحلا وهىذلا مسجلا الإ ناسنالا

 مسحلاناكل ةيناويحلاالولو . اناويح نوكي نأ هياع لمج ىذلامسحللا طرشف . ناويحب سيل مسج

 سفنوهوأ اناويج الإ 2*' مسحلا سيلو . هيلع لمجال اويحب سيل ىذلا مسملا ذإ : هيلع لمجال
 ناك ولو « ناك فيك ارهوج ناك هتاذب ربتعا اذإ ىذلا وه هيلع لمع ىذلا مسحلااو . ناويحلا

 لعفلاب هيلع لمح اذإ وهو . قيمع ضي رعل.وط ىهوحلا "١كلذو © ىنعم فلأ نم ايكسم
 دقف هملعتو هتملع م زوجم لك نإف : '"'بوجولا ىف الصحم بيكرتلا نم هيف زوجا راص'"دق
 امم سيل هثيدح ىف نحن ىذلا زوجا اذه ثاذكف . نيءملا بيسلا ؤهو « بجي هب ببس هل ضرعي

 هايإ لعاملا بيكرتلا هيف بجو '؟ادق مسا نوكيف بجي دق لب « ةتبلأ بجيال ازوحم قبب

 لمجال ناسنإلا نوكيف . اناسنإ ناويحلا كلذو « اناويح دكهم 1 مسجلا كلذ نوكيف « اناوم>

 . ناسنإلا مث «ممج الوأ وه ناويحلاف . رخآ ءىثال ناويح وه ىذلا مسحلا الإ مج هيلع

 .٠ اذإ ص (؟! . هايإ انمضت س (') ٠ انه ضحأ])

 .٠ ناسنإلا ىلع هلم زوجي ىذلا محلا ىأ )0( 1 ناويح س (4)

 .٠ طقاس م (5-4) ٠ هدوحجو بوحبو دنع لءفلاب دجو دف هدرحو ارتاح ناك ام يأ 6



 دس ١ . © نيم

 كلذ 'سيلو « ناويحلا دوجول ةلع ناسنالا ىلع لوحنا مسجلا نكيلف « هلك اذه دعبو
 لولعملا لصو امي رف « ناسنإلل مسحللا دوجول لع (؟7ناويحلا نوكينأ - تملعام لع  اعنام

 (؛!اهدوجوو «اهسفن ىف ةلعلا دوجو نكي مل اذإ "”هدنع هتلعل اببس ناكف تاذلا, هلع لبق ءىثلاىلإ
 .دحاو امهمفةلملا نإف '“”هعو نوم ىف هدوجوو هسفن ىف ضرعلا دوجولثم : ادحاو ءىثلا كلذل
 ول ةلمجاب و . ناسنإلل هدوجو وه مسحلا دوجو سيل هنإف : ناسنإلاو مسحلا لاح كلزك سبلو
 هيلإ لوصوملا نأل كلذو « نكمي |[ ب ه ]مل ناويحلا لبق ناسنإلا ىلإ ممحللا لصون نأ انئش
 . اناسنإ نكي مل اناويح نكي ملام نأل «اناسنإ نوكيال ذئنيح

 .ناويحلا هيلإ لصيرلو اناسنإ رغصألا دا كلذ نوكي رغصأ دح ىلإ مسحلبالصون نأ لاحف
 لوصو نوكيو . نراويحلا قوفام لوصو لوصولا كإاذ نمضت ءىش ىلإ لصو اذإ ناويحلاو
 نم مهناو .'9'ناسنإلا لوصح سفن اهوصو نوكي ةأساو الب اضيأ نكمم ريغ هيلإ ناويحلا
 . ضورفم للع.لملا لوصولا

 . اب نإبتسي نأ 18 بحي ال اهسفنأ ىف "' ةقيقد مولعلا ىف ةعفان لوصف هذهو

 ناويحلا سن هنإف ناسنإلل هدوجو ىف ناسنإلا سنحلب وه ىذلا لصفلا لاح اذه لع سقو

 تانايبلاب اذه فرعاو . ناسنإلل ناويحلابو « ناوي الوأ دجوي ناويحلا نم ءزح هنأ ىف اضيأ

 الو سنحلاب صتخم كلذ نأ كدنع ليخت ريخألا نايبلا نم هنافرع تلواح نإ كنإف « تمدق ىتا

 كيلع تلجس امبر ةبوعص هيف لاحلا ةيفيك ١٠!مهفت ىف نكلو . كلذكس يلو « لصفلل ؟!لاقي
 رك ذتف كلذ ربتعت نأ تدرأ اذإف . ةدرطم ريغ اهتعيبطو . ترسع امبرو « رابتعالل تينأت نإ

 دوجولا ىف تناك نإو «لصف لك ةعيبط نأ نم هانيبام رك ذتو «عونلاو لصفلا نيب قرفلا لاح

 ١١( ةطقاض ف 29) . سيلفس :

 (ماحلا ىفو) هتلع دوجول ببس وهو « هل مسجلا دوجو لبق ناسنإلل هدوعجو نإف « مسجل لولعملا ناويحلاك لق

 ٌْ .٠ ناسإلا ىف

 هعضوم م )2( ٠ هدوححو ص )40

 ١( اناضإ هلمجتو ناسإلا ىنعم ققحن ىتلا ىرخألا تافصلا ىلإ ريش ٠

 0( نكمي م )0 . هطقاس س 5

 ٠ مهفت س ل . لاني س (9)



 ههستح 007 ١٠١8

 تنس-أو اذه تركذت اذإف . ةريثك عاونأ ىلع لاقت نأل ةحاص ىهف « دحاو عونل ةيواسم

 أملاح ناويحلا هيلع لم ملو ناسنإلا ىلع اهلمح ليحتسس سنحلا لصف ةعيبط تدجو « رابتعالا
 رسنحلا بسنولعفلاب عونلا ىلإ بسن اذإ ب رقألا سنحلا نأ انل ناب دقف . ناويملا هيلع لم مل

 سنج ةبسن نكت مل « لعفلاب عونلا كلذ ىلإ هلصف بس.١ وأ « لءفلاب عونلا كلذ ىلإ هيلي ىذلا

 لصفلاو سنحلاا ةعيبط ذخآلا ذخأي م سيل كلذ نأو « سنحلا ةبسن لبق سنحللا لصفو سنملا

 دجوب مل نإ و دجوي نأ )١( زوجي ام معأ وهام نوكي ىتح هنيعب ءىش 1

 . ءىبشل دوجولا ىف لبق نوكي نأو « اقلطم دوجولا ىف لبق نوكي نأ نب قرفو . صخأ وه ام

 رومألا انلمأت نحن اذإ مضوأ انايب ١ نيبتي اذهو . ةهلحنم ةهبشلا نأ كلذ نم حضتا دقف

 هل لوألا دوجوملا لب « ةيضايبلا هل دجوت مث ءىشل نوللا ىنعم دجوي نأ زوال هنإف . ةطيسبلا

 نوللا ناك نإو « انول ءىثشلل نأ دوجو ؟2"هعبت اداوس وأ اضاب ءىشلا دجو اذإو . ةيضايبلا وه

 هنأل الإ ضايبلا تايئزحلا دجويال هنكل . ضايبلا دجوي ال ثيح دجوي دقو ضايبلا نم معأ
 هعونل ادجوي مل نإ و سنجل 2؟! نادجوي هسنجو سنحلا لصف ىنعم ناك ذإ ©« ضايبلل دوجوم

 (© .عونلا ىنعمل امهلبق سنحلا ىنعمل نذإ امهف . سنجنل ادجو دقو الإ عونا نادجوي الو . نيعملا

 امهدوجوىف ببس سنحلا نذإف . سنحلااب عونال امهدوجوو «هتاذب سنجيل امهدوجو نأ نيب رهاظف
 . هتاذب سيل (مل بيس وهف هتاذب وهام لك نأل : عونلل

 لكو«ساسخ ج لك نإ انلق اذإ انإ : لئاقلاق نإف : عونلا عم عونلا تحنام لاح كلذكو

 قدصن الأ اكملو « ةتبلأ ملعلا اذهلوزي نأ نكمي مل «ناويح ج لك نأ انت اف «ناوي- ساس>

 مزِل نإ و «ناويحلا لب « اذكه سيل ىعألا نأ باوملااف : اناويح ج لك نوكي الأ .نكميال هنأب
 نايببام نايب وهوأ «ايدوجو انارب لب ءاينيقي اناب ناوي ساس> لك نأ انيب سيلف « ساسحلا دوجو
 سيلف « طرش ةداي زريغ نم سحوذ ءىش هنأ وه ساس> كلوق' ىنعم نأل كلذو . 2١ ىناهرب

 «ةيناكم ةكرحو ومنو ءاذتغا وذ وه سحوذ هنأ ةهج نم ءىشلا كلذ نوكي نأ ةرورض '"' مزاي

 . نيم 9 . زوجي ام بم م (')

 .ىناهربنايام ضوه وأ س (1) ٠ عونلا لع امهلح ىلع نهذلاو ةبترلا ىف مدقتم سنحلا ىلع امهلمخل ىأ (9)
 ٠ كلؤ ل س (0)



 سما ٠١26 ١ --

 لوأ ىف بجوي لقعلا نوكي نأبالو «لعفلاب انيمضت ساسحلا ىف ةنبضم ىناعملا هذه نوكت نأبال

 .ناويفلا قمم امل |'هنهتةلقت وبس انتا ولعت قال هذطن همز نتا لك نورك نا سلا
 ماوه لب ؛ طسوبالإ بوجولاب نيعتب سيل مأ رخآ ناب الب اناويح ساسحلا نوك نذإف

 اهب ىتلا ىناعملا رئاس هل سيلو س> هل مسج نوكي وأ ارش نوكي نأ ةلهر لوأ ىف لقعلا عنمي ال

 ساسحلا .ذخؤي نأ الإ « ىعملا نيقيلا بجويال هدحو ساسحلا طيسوت نذإف . ةايحلا نوكت

 "77 ىلعةايحل ةبجوم ةلعاهب ريصي ىلا ىناعملا "”رئاس مت مث . الصف الناويحلل هلع 1'نوكي ةهجنم
 لصفلا (؟”ساسحلا نوكي ال ذنيف . ىطسو ادودح للعلا ذخأ ةيفيك نم للعلا باب ىف مون ام

 نابل طسوألا دل وه ناويلطا نأك اذإ ماو... هدو ضاتقلا اهنا الو ع ظسرأ ادع

 تنأو . ريغتي نأ نكمي ملو ةلاحمال ساسحلاب نيقيلا بجو « هنع اجراخ امزال سيل «هيف نمضم
 . فلس امم اذهل اقيقحن دادزت

 راس ص (') . ةطقاص ص )١(

 ٠ لصفلاو س (4 ٠ أطغ وهو ام لي س (9)



 اسس أ م6 -

 هع ىداحلا لصفلا

 اهطئارش رئاسو اهتيلعو اهمدقت ةهج نم ناهربلا تامدقم رابتعا ىف

 "'مدقأ ناهربلا تامدقف « تاذلاب مدقأ للعلاو «ةجيتنلل اللع ناهربلا تامدقم تناك الو

 ةجيتنلانأ ةهج نم ةفرعملا ىف اندنع مدقأو نامزلا ىف اندنع ةجيتنلا نم مدقأ ىه كلذكو . تاذلاب

 . قدصلا جتني ىح ةقداص نوكت نأ بجيو . اهب الإ فرعنال

 . "''ملعلا لمح ىف هلخاد ةجينتلل ةبسانم نوكت نأ بجيف « اللع تامدقملا هذه تناك اذإو

 لوأ تامدقم نم اهنيهارب لئاوأ نوكت نأو «دعب نئبن ام وحن ىلع هكراشي ملع وأ ةجيننلا هيف ىذلا
 تامدقملا تن ١ طئارشلا عله كت م نإ و . اهدعب ةمدقم لك نم مدقأو فرعأى ه امسفنب ةنيب

 . ةيناهرب

 دوت ام اريثكو . 2"'قداص اهب جتني ةروهشم بذاوك ىلدها عانقإلا ىف ذخؤي ام «؟”اريثكو

 ةريدتسملا تاحارحللا نأ بيبطلا جاجت>١ لثم : قداوص اهب جتني تاسايق ىف ةبسانم ريغ قداوص

 اهنأل ةيقيق- نيهارب ال لئالد هذه لاثمأ نوكتف . 17 ةطاحإ رثكأ ريدتسملا نأ لّبق نم اءرب رسعأ

 ضوي ملو ىعيبط بولطم ةنابإ اهب ىوت ةيسدنه ىربك ةمدقم لمعتسا "77 هنإف : ةبسانم ريغ
 . ةبسانم ةلع

 تفر اذإ ىتلا ءايشألا ىه عبطلا دنع مدقألاو . الوأ اهبيصن ىتلا ءايشألا ىه اندنع مدقألاو

 دنع فرعألاو . اندنع مدقألا اضرأ ىه اندنع فرعألاو . ساكمنا ريغ نم اهدعب ام عفترا

 تايئزحلاا ءازأب تايلكلا تبتر اذإف . دوجولا ىف اهدصق ةعيبطلا دصقت ىلا ءايشألا ىه ةعيبطلا
 ءىش لوأ نأل كلذو « اعم اندنع (1'١فرعأو اندنع مدقأ ةيئزهلا تاسوسحلا تناك « ةسوسحلا

 تايلكلا صانتقا ىلإ ريصن اهنم مث « اهنم ةذوخأم تالايخو تاسوسحلا وه هفرعنو نمت هبيصن

 .٠ ماعلا ص 2622 .٠ ةجينثلا نم ل ص )س30 . ةطقاس رشع ىداحلا ب6 م )1(

 . هب ةطاحإ ص ١( + قداَوَس نصا (8) . اريثكف ص (4)
 ه فيمألاو ب (4) . نأبم (8 . نإف سس (0



 جا

 مدقأ ةيسنحلا تايلكلا تناك « ةيسنحلا تايلكلا ءازأب ةيعونلا تايلكلا تبتر اذإ امأو . ةيلقملا

 . الوقع دنع فررعأو مدقأ اضيأ ةيسنهلا تايلكلا تناكو « ةعيبطلا دنع فرعأ تسيلو عبطلا
 تمفر اذإ سنجل ةعيبط نأل كلذو : انيلأ سايقلاب ةفرعم لقأو (١١ارخأت دشأ ةيعونلا تايلكلاو

 ام ةهج نم ال  ةيلك ىه ام ةهج ن * نجلا ةعيط تاك ]و1 عادلا ع ءابط ('١تمعفترا

 نكل . عاونأألا عئابط نم هجولا اذهب مدقأ سانجألا عئابطف . عاونألاب ةمئاق - طقف ةعيبط ىه
 يي عيسو وايادوو (مإ ةعببطلا نأل : عاونألا عئابط ىه ةعيبطلا دنع فرعألا

 : ضرعلاب وأ ةرورضلاب دوصقملا لبس ىلع سنجل! ةعيبط '”اهمزليف . عونلا ةعيبط لب

 3 يعل نكمي الف « اهدحو سنجل: | ةعيبط ؟؟)امأو . لصحما لماكلا ىنعملا وه عونلا نأ

 دوصقملا ناك ول اضيأو . ةياغلا وه ىذلا لصحملا لماكلا دصقت ةعيبطلاو . ليصحم دوجولا ىف
 ٌ دحاو عون ىلعراصتقالا عقوو ؛ ةعيبطلا ىف سنجلا| عاونأ (7)ترثكت (ىلا اهتاذب سنها ةعيبط

 جات عريشوتل وتلا ىفانلا نما عيل دنع نفر ] نه وللا ةةرينل 913 نع هل و[ دين
 تسيل ىتلا ةيئزملا عئابطلاو . ةيعونلا عئابطلا دصقت ملاعلا ماظنل ةكسملا ةيلكلا 29 ةعيبطلا لب
 . ضرغلاب وأ ةرورضلاب دصقلا ىف لخاد سنهباو « ةيصخشلا عئابطلا دصقت ملاعلا ماظنل ةيتاذ

 مدقأ سنحلا ناك نإ و « ةعيبطلا ىف سانجألا عئابط نم فرعأ عاونألا عئابط نأ ناب دقف

 ىلإ سايقلاب ىنعأ  عاونألا عئابط نم اندنع مدقأ سانجألا عئابط نكل . عونلا نم عبطلا
 « ىلكلا ماعلا ىعملا كردي ا إ ءىش لوأ لقعلا نإف : امل ققحلا كاردإلا انلوقع كاردإ و انلوقع

 ءايشألا ةفرعم !21١ ىف نيكرتشم مهلك سانلا ١١١دجنا١٠|م اذهلف .لصفم وهامىلإ لصوتي ابناثو

 انتدافتسا [دبم ىف نمتو . رثكأ هئحب نم رثكأ اهفرعي الف ءايشألا تايعون امأو . معأ عونب

 ىهو - قالطإلا ىلع ةعيبطلا ىف ارخأت دشأو قالطإلا ىلع اندنع مدقأ وه ام انل حولي تاكردلل

 اققحن تايلكلا قق# نأ اندرأ اذإ كلذ دعب و . تابلكلا اهنم صنةقنف - تاسوسحلا تايئزملا

 مدقألاو « اندنع فرمععألا بناج نم وه هنم ئدتإن ام نوكي « ايلايخ ارشتنم 2" ائيش سيل « ايلك

 ٠ عونلا ةعيبط مزلي ىأ (5) .٠ معفترا سس (') : اريخأت ب 6 م )1(

 . نوكُت ص (9) . هليص (6) . امأهلص (4)

 . مئابطلا س (9) . اهريغص (4) . ةطقاص ص 450

 ء نمم )١( دجيم )١١( . امإسص ٠١١(

 . ةطقاص ص (
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 ىأ « تايئزحلاو صاوحملا ىلإ حي ردا ىلع اطحنم هنم كلسنو « اعم |[ ! 45 | ١5”ةعيبطلا دنع

 لوأ فرعتت اك اذإف . جي ردتلاب لزتنو لصفن مث عكا قي معأ ء ءىش لرأ ثحبنف ا

 فرىعأو ؟'عبطلاب مدقأ وه ( انأدتبا دق نوكن إف « ةيعونلا مث ةيسنملا د تايلكلا عئابط

 امي انددح ىتتلا ةهجللا نم عبطلاب مدقأ سيل ام ىلإ انيهتاو « ةعيبطلا دنع فرعأ 0

 انف © ملعتلا انمت+ ةريخألا عاونألا ىلإ انيهتنا اذإف . ةعيبطلا دنع فرعأ هنكل ؛ عبطلاب مدقألا

 . ةعيبطلا دنع فرعأ ىه ىبلا ءايشألا دنع ملعتلا مت امإ و « صاخشألا ىلإ لزتن ال

 نوكتف « تاكرملا ىلإ بيكرتلا قرط ىلع انرصر طئاسبلا نم انذخأو الوأ انأدتبا اذإ «؟!امأف

 «اندنع فرعأ انرظن هبانصصخ ا كلذ ناك نإ و نكل , *'عبطلا ىف مدقأ وه ا انأدتبا دق

 اذه ناك 2”نإو « بكرملا نم اندنع فرمعأ طيسب لك سيل هنإف « اندنع فرعأ اماد وهسيلف

 اليبس انكلس دق نوكلو « اندنع فررعأ صوصخلا بكرملا اذه ةفرعم ىف ""”انل عفانلا طيسبلا

 . تاكرملا وأ ةعيبطلا دنع فرمعأ طئاسبلا له ثحبناف . بابسأ طئاسبلا نآل ٠ هلا ال ايئاهرب

 ةداملا نإف « 25 تاكرملا لجأل ىه نوكت نأ هبثيف تاكرملا نم ءازحأ ىه ىتلا طئاسبلا امأف

 ىه اهنأل ةعنبطلا دنع فرعأ تاكرملا نوكت نأ بجيف . لكلا (7”لجأل ءزحلاو ةروصلا لجأل

 نم فرعأ ابهنم (؟!دحاو ءازجألا ىوكت نأ بجي الو . مصألا وه اذهو « طئاسبلا كلتل ةياغل

 ةيصوصخ اهضعبل ربتعت نأ الإ « ةعيبطلا دنع ةفرعملا ىف ءاوس ىه لب . ءازحأ امنإ ثيح نمرخالا
 . ءرح هنأ ىلع ةدياز

 نأ هبثدف . تالولعملا ءازحأب ١'ت سياف تاياغلاو لعاوفلاك للع ىه ىلا طئاسباا امأو
 أهنم ناببلا نوكنف 4 (١١1؟تاّذلا اهل ىلا تااللولعملا نم ةعيبطلا دنغ اعم مدقأو فرعأ ىه نوكن

 : ارخأت دشأ وه (ىل اعم 1١ عبطلا دنع فرعأو عبطلا دنع مدقأ وه امع نكل : (١١!|يناهر

 . احم س (؟0) . عبطلا م )01(

 . عبطلاب س (©) . انإف ص (4) ٠ عبطلا ف س ()

 5 م م ىف طقاس(54) ةطقاص س )ع7 1 نإف م )53

 .سمىف طقاس تاذلاباطىلا )1١( :: :تبيلو ها (12) +. ادعازاب م م. 0

 م ىف طفاس عبطلا دنع فرعأو (10 . اناهرب ص '١(



 هما إ .4 اس

 ىلإ كلسو تايئزحلا "”نم انادتبا وأ « طئاسبلا ىلإ اكلسو تاكرملا ''”نعانأدتبا نإف

 . ذخأملا اذه لع لوصألا هذه ققح' نأ بجيف . ةعيبطلا دنع فرعألا وه

 فرعي مل نإ و هنأل ةعيبطلا دنع فردأ ىسنحلا ىنعملا نإ : مهضعب هلاق دق ام لئاق لاق نإف

 قحلا سايقب هنإ كلوقل ىنعم ال : هل لاقيف . فرعأ قحلا سايقب و هسفن ىف وهف ءىش بسحب

 . لقع وذ وه ام لك وأ ''7لقعلاب نحن امإ هفراعو « هفراعب افورعم ريصي امنإ ءىثلا نأل «فرعأ
 ماظنل هدصقت ام اهدنع فرععألا نوكيف ةراعتمالا ليبس ىلع لكلا ماظنل اهدصق ىف ةعيبطلا امأو

 امأو : ةوقلاب الإ اهتاذب ةفورعم نوكت ال ةيسنحلاا ةعيبطلاف « ةيقيقحلا ةفرعملاب انربتعا نإف . لكلا

 (؛!ديرن ىذلا وحنلا ىلع ةوقلاب اهتاذب ةفورعم نوكت امثإ و . لوقعلاب تفرع اذإ فرعت امنإف لعفلاب

 '!نإف « لوقعلا دنع فرعأ ةيسنحلا ةعيبطلا نأ دحأ «9ئكتي الو . لعفلاب ةفورعم (*'ريصت نأ
 هب حرصب مك ةعيبطلا دنع فرعأ وه ام ىلإ ")لوقعلا دنع فرعأ وه ا ذخأت ةيناهرباا ةقي رطلا

 . هيف سعألا حرشنو كانه هب (97لبقتن نحنو . تايعيبطال هميلعت ءادتبا ىف لوألا ملعملا

 414444 بيلا

 ١( لمفلاب س (9) . ىلإس (0 . نم دبا نإوس ٠

 *( ةيسنملا ةعيطلا ىأ ٠ )١( نم طفاس الل 0 . (اذكه) نوكتتس س ٠
 ) )4س تتعقل  ٠



 سل وو. اد

 رشع ىلاثلا لصفلا

 ناهربلا أدبم ىف

 أدبم لاقي و « اقلطم معلا بسحب ناهربلا أدبم لاقيف . نيهجو ىلع لاقي ناهربلا 2'!أدبمو

 / قالطالا لع طسو تاذريغ ةمدقم وه اقلطم ملعلا بسحب ناهربلا أدبمو ف ملع بسحب اهربلا

 طسوأ دحب ابلس وأ اباجيإ تناك  اهعوضوم ىلإ اهلومم ةبسن ناب قلعتي نأ اهنأش نم سيل ىأ

 . اهلبقو اهم مدقأ ىرعخأ ةمدقم نوكتف

 ملعلا كلذ ىف. عضوي هنكل « هسفن ىف طسو اذ نوكي نأ زوحجي ام ملع بسحب ناهربلا أدبمو

 / هعم وأ هلبق ٍلع ىف هطسو نوكي نأ امإ لب « ("'طسو معلا كلذ هنت ىف هل نوكي الو اعضو

 . هيف لالا فرعتس مت ةبترملا كلت دعب معلا "”كلذ ىف هطسو نوكي وأ

 ضيقنلا فرط د-أ امهنم دحاو لك نأ ىف ناقفتي'؛؛و . ناهربلا أدبم نم نيمسقلا الكو
 تناك نإو ةيلدحلا نأب ةيلد4با ةمدقملا نافل و . اءئاهرب رخآلا نوكي نأ نكمي ال'*)و هنيعب

 . تملع ام ىلع هنيعب سيلف ضيقنلا فرط دحأ

 انيقلت مولعلا تاحاتتفا ىف نقلي ا### اهدعب ءىش لك امأو . اهلوبق بجاولا ةمدقملاو فراعتملا معلا

 . اعضو اهومسي مهنأ سهاظلا ىفف د ةمدقم وأ أدح ناك ءاوس ع

 لك فلاحي لب ءاهسفنب ةنيب تسلو اهميلس "9! لعتملا فلكي ىتلا ةمدقملا فلاي «")دحلاو

 الام ىه ةدحولا نإلوقي نأ لئاقل اي الثم : ةمدقم ةئيه ىلع لاقي دق دحلا ناك نإو . ةمدقم
 روصتتي نأ لب ءام لومم ةدحولا ىلع قدصي نأ سيل ضرغلا نأ ةفلاخملا هجوو . 240 كلاب مسقني

 .٠ ةطقاص و اولا ص (") . ةلتاس رشع ىناثلا ب م )01(

 ٠ ب( م ىف ةطقاس راولا (4) . ةطقاصس ص (؟-0

 . ملا (0 . فيرعتا ىأ .  )١( ب 4ك مىفواولا نردب ال ()
 لوقي اك ةمدقم وأ ةيضق ةثيه ىلع هنأ نم مذرلا لع قيدصنلا ال روصنلا ديفي لوقلا اذهف



 دل ١١١ اح

 ليبس ال مث ٠ ازك تسيل وأ اذك ىه له اهنأ ال « ةدحولا تاذ ىنعم وأ ةدحولا مسأ ىنعم

 لكل نأل : ةعبلأ ةعزانم كلذ ىف نوكي الو ةمدقملا ةئيه ىلع لاقي لوقب الإ كلذ نيقلت ىلإ

 ىنعم ىفال  تمقو نإ - دودحلا ىف ةعزانملا عقت ا "١ مسا لك هل عضوي نأ دج

 قيدصتلا اهب ررقيل دروت امئإف ''ةمدقملا امأو . روصتلا ىف عقو نإ أطخ ىف لب قيدصتلا
 . روصتل ال

 عضر دحلاو :٠ عوضوم لا لصألا وهو ء رخخآ مساب دحلا نود صتتخن ةيعضولا ةمدقملا نإ مث

 . بلس ال 40و هيف باجيإ ال هنأل « اعوضوم الصأ سيلو

 «لوبقم ىلإ عوضوملا لصألا نومسقي موقو . 2*”ةرداصملاب عوضوملا لصألا نومسي موقو
 ” عوضوملا لصألا” م ماب ىرختأ ةرص هنوصخ و « هفلاحي ىأر ملعتملا سفن ىف سيأو؛ ةلهاسملاب
 اولاق ام رو . هفلاخم ىأر هما سفن ىفو هتقو ىفهنايب ١ ملعملا نامص بسحب هيف تفقوتي لإو

 ملعتملا سفن ىف ناك - ىلوأ ريغ وأ ايلوأ ناك ام قيدصت هيف عوضوم لصأ لكل “ عضو”
 . نكي ملوأ هفلاحي ام

 نود ناسالاب لاقي قحلا رهاظ فلاحي "”ىأر لك عضولا ممسأب لوألا ميلعتلا ىف ىمس امب رو

 . ةكرح ال هنإو دحاو لكلا نإ لاق نم لوق لثم : لقعلا

 هيلإ سايقلاب تايلوألا ريصتف « ةيلوأ (!لقعلا ىف تايلوألا روصت نع ملعتملا رصق امبرو

 هترطف نم شوخل وأ ؛ ىنس وأ ىضت « ثداح وأ للصأ هترطف ىف صقنل امإ كلذو «اعاضوأ
 جاتحبف موهفم ريغ ظفللا ناك امب رو .اهضيقن جتني الثل ىلوألا دراهب مزلي ةروهشم وأ ةلوبقم ءارآب

 هتيلكل اريثك نوكي دق هضوءغو . هل نعذأ مهف اذإف « مهفي ال اضماغ ىملا نوكي وأ لد نأ

 '١١( عفتنيف تايئزحلا ١١١ بطاخملا ىرقتس دق اذه لثم ىفو . (؟لايحللا نع هدعبو هديرجنو

 . رك ذي دقف ©« تبي ال ")ناك نإ و ءارقتسالا نأل اريثك

 "مما لكل هل عضوي نأ دحأ لكل نآل ” س . *“ مما لكل هل عضوي نأ دح لكل نأل” م )١(

 .٠ ةمدقجملا ص (9) 1 اهنإ م )1

 .٠ ةرداصملاب م م (0) . بذلك وأ قدص هيف لاقي ال دملا نأ دارملاو . وأ س (4)

 ٠ س نم ةطقاس لقعلا ف (4) . ةلطقاس ص (0 . عملا نم س )5(

 . مقرب مم ٠ )01١ بطظانلا ب ك م 2٠ . لالام ()

 )١7( ةطقاص ص .



 هع ١١8

 لروأىف اهوبق بجاو تامدقمو دودح مولعلا ىدابم نأ عضن نأ بجعف اهلك لاوألا ىلعو

 لوصأ "اذه دعب و . لقعلا ىف ىهيدب ٠”سايقب وأ « ةبرجالاو سملاب وأ ء 0١2لقعلا
 ةعءوضوملا لودألا بسلو. تارداصمو : ملعتأأ ىأر اهفلاذي ال نكلر اهيف كوكثم ةعوضوم

 . باسحلاك طقف ؟؟”تايلوألاو دودخلا اهيف لمعتسي ام مولعلا نم لب « ملع لك ىف لمعتست

 نكلو « كلذ عيمج هيف ل عتسي دق اضي | ىعيبطاا ملعلاو . كلذ مي اههف ىل١:سف ةسدنهلا امأو

 '”'زيمم ريغ اطولحم

 «ناهربلا ئدابم ببسب ناهربلا هعقوي امنإ و « لوهجت انيبقي اقيدصت انل عقوي ناهربلا ناك الو

 ناهربلا ئدابمب نيقدصم نوكت )نأ انيفكي سيلو . امدقتم اهب انقيدصت 17 نوكي نأ بجيف

 انقيدصت نم ىلدأو دك | اهب انقيدصت نوكي نأ لب ءطقف ةرداصمب سيل ىذلا ىأ ءاهضعب وأ اهلك

 ضيقنلاب لباقملا سيلو . ةجدتنلا لباقم (ة)انبيذكت نم دشأ امتالباقمب (0انبيذكتو « ""!ةجيتنلاب

 «هبف ناكرتش ىنعم ىف ءىثل هلع ءىبث ناك اذإ هنأل كلذ بجو امنإو . «*دضلاب و لب « طقف

 اذإ انإف . رحخخآلا ف لص# هلجأ نم ناك اذإ رثك ]و رك آ هلعأأ ىف ىنعملا كلذ نوكي نأ بجيف

 دلولاك رثك أ بحي نأبىلوأ ببسلاف «رخآلا بحت نأل ببس اههدحأ بح نكل نيئيش بحن اك

 وهف رخآلا نم صأب ىلوأ امهدحأ نإ لاقي نيئيش لك نأ نظي ا دلوال معملاو

 سفن ىف كراشام ةيداوسلا,ىلوألا نأ نم نظي م «رخآلل دضلا نم ةطلاخم !٠١ وأ رخآلا ىف صقنل

 قدصلاب ىلوأ نوكي امنإ ءىثثلا نوكي ىت>«ةيضايب ديزأ رخآلا نوكيف ةيداوس ديزأ ناكو داوسلا

 اذكب ىلوأ اذك نإ لاقي دق لب . بذكلا نم 2١١ ءىش هطلاخيف قدصاللاب ىلوأ رخآلا ناك اذإ

 . دعب رخآللو الوأ هسفن ىف صألا هل امهدحأ نكل ءاوس ةعيبط ىف اناك اذإ اذك نم

 .٠ سايقلا س (') . لوقتلا نم (1)

 . واولا نودب تايلوألا ب م م (4) . كل س (0
 5 للا * اطولخم لمعتسي نأ اهيف هب ةداعلا ترج ام رثك أ نكلو ”” فيضن "* كلذ عيمج ”” هلوق دعب ٠ س )0(

 ٠ ةطقاص م )00( . ةيرجتلاب ص (0) . ةطقاس م 5-5

 ..ىش نم ب (ي ةطقاس سا 21١ ,”اوس )٠١( , دضلا لب ١ نلا لإ 4



 د )١م د

 «دعب رخآلاب و لبق نيمألا ")دحأب تقدص( ١١ كل ءامهيلك نيرصأب سفنلا تقدص اذإو
 . ىنعملا اذهل دشأ لوألاب قيدصتلا 4” ناكف « لوألا ىلإ ةتفتلم لب هسفن هيلإ ةتفدلم "9 سيل رخآا, و « هسفن هيلإ ةتفتلم امهدحأب [بو<] قدصت سفنلا تناك

 لوألا ميلعتلا ىف لِق ام عمس امل هنأ ملعاو . هيف ىودج ريبك الف هعد لصفلا اذه كشوش نإف

 ("”هذخ 1 ناك نإ ءاهنيبب ل ثيح نم ةلوبقم ىهو "')اهذخأ, ىلا عيمفل” 7*2 : ليق ام ليق ثيح
 قالطإلاىلع ال (8' عضولا ىنعأ :عوضوم لصأ ىهو « اعضو اهعضي امنإف ملعتملا دنع نونظم وهال

 نموأ «'”دحاو نظ الو هنيعب هيف هل سيل ثيحنم هذخإ؟؛وه نإ امأف . طقف كلذ دنع اهنكل

 ميلمَتلا ف روكذملا "''قرفلا وه اذهو . “ ةرداصم هيلع رداصي امنإف « دض ىلع ١١ هنظ ثيح
 نظل الباقم ناك ام وه ةرداصملا نأ كلذو ©« عوضوملا لصألا نبب و ةرداصملا. نبب ١!لوألا

 نأ اونظ « 214!هنيدب مل ثي- نم هلمعتسلو نهربتم وهو ناسنإلا هذخأي ىذلا اذه وهو ؛« ملعتملا

 (127ل ؛لمأت ىندأب نيبتي الام ةرداصملا نأو «لمأت ىندأب نيبتي ىذلا "17 وه عوضوملا لصألا

 وه ةرداصملا نأو « ركف ىندأ ركف اذإ هتقيقح ملعتملا '”رضحي ىذلا وه عوضوملا لصألا نأك
 لمأتلا نوكي نأ امإ لمأت ىندأب نيبت, ىذلا نإف . كلذك سهألا سيلو : .كلذ ىلإ هل ليبس ال ام
 بهذي مث ملعب نأ هق- ءىثلا نوكي نأ وهو : هيبنلا ليبس ىلع ظفللا موهفمل فاشكتسالا وه

 فاشكتسالاوه لمأ2لان وكي نأ امإ و . ظفللا موهفم نع ةلفغلانم عونل هنيبتي الو معتملا (18) هنع

 وه ىذلا مسقلا فض رعي امنإ سياف روصتا فاشكتسالا امأف . همهف ىف ال هقدص ىف لوقلا لال

 ىح تلفغأو اهنع بهذ امب ر اهنإف ؛ ةيقيقحلا لئاوألا ىف اضيأ عقي دق لب « عوضوملا لصألا

 « طسولاب الإ حضتي ال لوهجناب قيدصتلاف قيدصتلل لمأتلا امأف . ملعتملا هبني نأ جاتحيف تركنأ

 سو ممم

 . ذخأي س (7) س نم ةطقاس ليق ام (9) . ناك س (4)

 . ةطقاس ص (9) .٠ عوضوملا س () ٠ اهذهأ س (0

 ٠ قرفلا اذه ناكف س )١١( . هظوهس )١١( . ةطقاس ب مى م )1١(

 . نس 6, مي ىف ةروك ذو ب ىف ةطقاس لوألا ميلعتلا ىفدزك ذملا 01

 للعم نيتمالملا نيب ام ”*” ىنأي ام مع ىرك ذ دقو ب ىف نيترصاح نبي عوضوم هني- هلوق ىلإ عيمذب :هلوق' نم 0

 ٠ وهو: م ٠ )1١( ةخسنلا هذه ابن ةب وتكملا ةخسنلا ىف

 . صخب س « داصلاب رصحي ب 0010 ٠ ةطقاس س ()

ا نم افيرحن “© بهذي ”* ةيلك تناك امبرو ٠ دنع س (14)
 : "* لهذي ”” ةيلكل خاسنل



 هل ١١ه ل

 . هك اردإ ملعتملا ىلع لوسي "''عونب عضوم ىف طسوألا دحلا ءاغتبا وه فاشكتسالا اذه نوكنف
 ريثك راص كلذك ناك نإف . ةعوضوم الوصأ طاسوألا ةهليلقلا لئاسملاو بلاطملا نوكت نأ هب*ف

 : ةعوضوملالوصألا "”ةلمج نم «لمأت ىندأب ملعتملا اهنطفي ىتلا ةسدنحلا فىتاا ةلهسلا لئاسملا نم

 نيبت نأ اهقح نم ىتلا اهسفنأ ىف ةلوهجلا تامدقملا ىه ةعوضوملا لوصأللا لب . لاحم اذهو

 كلذ نم هاري ام نأب هتقثو ملعملاب هنظ نسحب اهنظو اهلبق دق ملعتملا ناك ذإ ىرخأ ةعانص ىف

 . فدص

 . اثيش نظي مل وأ « ةلباقم نظ ملعملا هاريام نظي ")ل ملعتملا نكل «كلذك ناك ام ةرداصملاو

 فئكتام ىه ةرداصملا نوكت نأ !4!هبشألا لب . هلباقي نظ ملعتملا دنع نوكي نأ هيف ةلمملاب دكؤملاو
 : هنيعب ملعلا كلذ ىف لئاسملا نم '"'ناك وأ ىدابملا نم !1”ناك « هنظي. مل نإو هميلست 9! هلعتملا

 سيل يذلا دحاولا أدبملا نوكيف . ةمدقتم ةجرد ىف اهميلستب حمستسيف دعب نيبق“ ىتلا لئاسم

 . رابتعاب ةرداصمو « رابتعاب اعوضوم الصأ هسفنب انيبا

 ءانصلا لئاسم 97ضعبل أدبم ىف لب « ةعانصلل أدبملاريغ ىف زابتعالا كلذ لثم نوكي دقو

 . “ةرداصم” أدبملا كلذل لاقيف . ةعانصلا ىف نيبتي ناك اذإ

 نع صقانلا ةهج ىف نيطخ ءاقتلا وهو "'سديلق وأ باك ىف عضو ام نوكي نأ ىرحلابو

 . ةسدنحلا ةعانص نم الإ كانه نوكي ال طسوألل ناك ذإ “«ةرداصم”” نيتمئاق

 ةجراحلا طوطحللا نإ ” ةسدنهلا ىف ملوقك نوكي عوضوملا لصألا نأ نظ نمث بجعلاو

 دحاول ةيواسملا نأ لكش الو « اليلق لكش دق اذه نإف : “ ةيواستم طيحلا ىلإ ركرملا نم
 هب فرعي 2'*”راكرفب كلذو لاق : لمأت ىندأب هناي عقب امم لاكشإلا اذه نوكي مث . ةيواسنم

 ليبس ىلع ةيضقلا هذه مهفت نإ لاق ول "'""”لفاغلا اذه نإ '''ىرمعلو . هلبقيف كلذ ملعتملا

 نكمب فيكف قيدصتلا ليبس ىلع امأو . ىنعم هل ناكل « 2'؟”راكرفلاب ''''هيف عفتأي دق روصتلا

 (1١) ةطقاس ص ٠  0راص ربخ روره او راحلا ٠ سيل س فرش ٠

  )4حلاناكأ ءاوس ىأ 2( . لعلام 0 . ةلحلاي لل س . ( َ

 ال ,
. 

 سديظأس (1) ضعبلا م 67 . ةطقاس س
) 

 ( 6راجرفب س ' ) )1١١لقاعلا س (١1؟) . ىرمعل س .



 هلل ©١١88 اح

 هنكمي مل  هدحو هّدسو اذك هركرم طوطخ لكش اهب ىنعي ةرئادلا نأ ملعتملا عم اذإ هنإف ؟ كلذ
 هنكمي ال ؟'”اذهو . ةرئاد تسيل ةرئاد عضو نوكيف : اذك ال اهركسم طوطخو ةرئاد عضي نأ

 . ةرئادلا ضرف نم موزللا نيب اذه نوكيو ؛ «"هرئاد عضو ضرف دعب هيف كش نأ
 ؟ دوجو هل سيل مأ دوجو هل ةرئاد ىمسملا اذه له «؛'هنأ وه هيلع لكش نأ بحي ىذلا لب

 « ادوجو اهل نأ ضرفو ةرئادلا دح عم نأ دعب طوطحلا هذه لاح هيلع لكشأ نأ ىلإ غلب نإف

 نع الضف هيف كلذ زعل لقع راكرف ناكولو ؟ ةيدنمه لا ىف ىلقعلا سمألا ححصي فيكراكرفلاف
 ىه هدودحب 27” اطوطخ نأ الإ ىسح وأ لقع ىنزحج (') راكرفب لدي نأ نكمي فيكف ١ ! ىسحلا

 ؟ ايرورَض انوزل ١" كلذكةوقلا ىفهل ةياهن ال امم طخ لك نأ كلذ نم مزلي فيكو ؟ ةيواسنم
  هنكمل ةرئادلا دوجو مسنأو . هضرفب راكرف لكعم كلذ ىف كش ةرئادلادوجو ىفملعتملا كش نإف

 . كلذ ىف كش نأ  اهّدح دقو

 هيبنتلا ليهس ىلع راكرفلاب عفتناو « ةرئادلا ام مهف نأ دعب كلذ ىف كشدلبأ ملعتم ناك نإ مث

 رادقلل هي واسملا ريداقملا نأ مهفت نع نولفغيس كلذ نم رثكأ ءاهلب نيملو- م دجتسف . ”هلفغلا نع

 : هيبفتلا ليهس ىلع كلذ مهل نيبيف طوطخو ةرطسم مل دخؤي ىتح : ةيواستم دخاو

 امنإ هنأ وه قحلا لب «فراعتملا ريغ نم فراعتملا معلا هب ريم ال هيبنتلا ليبس نإف ةلملابو

 نايبلا قوف ناب ىلإ جاتحيف هسفنب نيب ريغ ةرئادلا دوجو نأل اعوضوم الصأ ةمدقملا هذه تراص

 معملا نم عمج ام مهفي نأ بجي لب . اعوضوم الصأ راص ملعتملا عاس نإف . راكرفلاب مقاولا
 '1١( ىلإ جاتحم وهو نابي ريغ نم 2١١ هلوبق فلكي وذخؤي ام1 ٠١١ لكف هنعربعأ ام لع لوألا

 ؛ نظ ىذلا معتملا كلذ ىلإ سايقلاب عوضوم لصأ وهف - هقيدستب نظ ملعتلل عقيو « نابي
 وهف «-كلذ فالخ نظي وأ" ؛ ملمملا هنظي ام نظي ال وهو هذخإ نإ امأف .هريغ ىلإ سايقلابال
 هريغ نظي نأب داضتلاب وأ نظيال 1١١ نأب بلسلابامإ : ملعتملا نظ لباقي ام وه ةرداصملاو «ةرداصم

 . نايب ريغ نم اذخأ نابب ىلإ جاتحي ىذلا اذه ذاي نوح كلذو

 )١( اذهن لس .٠ )'( ةرادلاس .٠ )( نموم .٠

 . ىممحلام (5) © دوجرب م م (0) ٠ ةطقاس س (4)

 . كلذك وه ىأ (ة) « ]لم اطوطخ س (8) ٠ ءابلا طاقسإب و محلاب راجرفس (0)

 . هيللس 1١( . ءاوقس )١١( ل نع

 ٠١١( نأف س .



 ل و)5

 اوبس>و ؛هل طسو ال ام ىمسق دحأ هلعج هنأ عمس ام عوضوملا لصألا أ ىف مهطلغ اممو

 هل ناك ءاوس ملعلا كلذ ىفهل طسو الام هانعم لب . كلذكس يلو ؛ هسفن ىف هل طسو ال هانعم نإ

 37 طع مولعلا نم ءىش ىف الو نكي مل وأ رخآ ماع ىف طسو

 « هي رورض ةبجاو داوم ىف ىه امتإ'''ةي رورض بلاطم ىلع ىتلا ةيناهربلا تامدقملا نأ ملعاو

 هبسلام ةيناهربلا تاطلاغملاب ىنعأو . ةيرورض ةعنتمم داوم '"' ىف ىه (مىلاثمأ ىف ةيناهربلا تاطلاغملاو

 نأ امبنيب قرفلاو . ةيئاهرب ريغ ةيلدج تاطلاغم تاطلاغملا نم نإف .اناهرب سيلو «47 ناهربا

 اسمأ بولطملا نوكي نأ الإ ؛ ةيرورض رومأ نم نوكتو ةيلوألاب هبشت ةيناهربلا ةطلاغملا ةمدقم

 تاي رورمذ نم نوكي امئإف اهنم سيل ام ىلع سايقلا امأو . تاثكملا نم هيلع سايقلا نوكشف اممم

 ابنم جتني و« ىرغصو ىربك « لكلا ىف ةبذاك ةيلك دجوت كلذاو .ةي رورضلا تاللباة٠ اهمتالباقمو

 ةجيننلاو « ةيناهربلا ةمدقلل ةداضم اهنم ةمدقملا نوكتو ؛ ىربك تذخأ اذإ لكلا ىف ةبذاك جياتن

 . ةروصلا هذه ىلع تذخأ اذإ . ةيناهربلا ةجيتنلل ةداضم اهنم

 ؛ بقعتلا دنع ةروهشم نوكت الو ةروهشملاب هبسثت “ اهنإف ةيلدحلا ةبطلاغملا ةمدقملا امأو
 ةقداص اهتعانش عم تناك امب رو ؛ ةعنش تناكامب رو . ةيرورض نوكت نأ رثك ألا ف بحي الو

 نإف . 2١ ةرومماملا فالخ ىهف ةقداص تناكنإو اهنأل ةطلاغم نوكي لدحلاا ىف اهلاعتسا نكلو

 تاسايقلا ىلإ عنذلاو روبشملا ةبسنو . ق> عنشلا نم (7 اريثكو ؛ بذاك تاروبششملا نم اريثك

 ؛ قحب سيل أم وه ناهربلا ىف طلغلاف ٠ ةيناهربلا تاسايقلا ىلإ لطابلاو قحلا ةبسن ةيلدحلا
 « ناحتمالا دصقل عقت دقو :سايقلا نم وهسل عقت ةيئاهربلا ةطااغملاو : روهشمب سيل امب لدحلا ىفو

 . سفن ةءادرو ارش عقت دقو

 ةلك اس (') . طق مولعلا نم .ىش الو س .
١١ 

 ناهرعلاب نس (غ) : ةطق اس ب م

٠. 
 ريكو نس )0 روهشأ ا م

 ةيادقم لت نع + ١



 "”ةيناثلا ةلاقملا

 سماخلاا نفلا نم

 لوألا لصفلا
 اهني رورمضو اهتيلكو 00 ئدابم ''' ةفرعم ىف

 ؛ قحلا وهو ناهربلا نم '”فرعأو وأ نوكي نأ بحي ناهربلا أد بم نأ ملع (ىل هنإ

 ىأر امهدحأ نايأر '؟” امهنم عمتجا « لطاب وهو ناهربلاب نيبتي ءىش لك نأ نظ هب نرتقاو
 . ارود نيبت ناهربلا ئدابم نأ ىري نم ىأر ىناثلاو « ناهربلا لطم

 تامدقمب نيبتي ناهربلاب بولطملا ناك ل : اولاق نأب هباحصأ جتحا دقف لوألا ىأرلا امأف

 تامدقمب عقيب امتإ ناهربلاب بولطملا لوق اهنا ١ وال نوكي نأ بجبف هنم مضوأ نوكت نأ جات

 نأ جاةحتف ؟ اهلع ناهربلا ةماقإب اقلعتم اهنابب نوكي نأ بجيف « اهنم وأ نوكت نأ جاتحم

 ىدؤي كاذو . ارج مله كلذكو . اهنا لبق تناب دقو اهنم مضوأ © تامدقم اضرأ اهمدقتي
 ةياهن الب نهار ةماقإ ةعدقت نأ ىلع هيلع ناهربلا ةماقإ ىف افقوتم دحاولا ءىثلا نوكي نأ ىلإ

 37 كلزذكف . نيب ريغ وهف نيبلا ريغ لع دقو «نايب ريغنم مسني ءىذلا نوكي وأ . لاحم اذهو

 . ءى ىلع ناهرب ةماقإ ىلإ لب« ال نذإف . نايبال أدبم نوكي الف نيب سيل ام

 اولاق نأ ىف اوعقوف « ناهربب نيبتي ءىش لك نأ اوعضو اوناكو . لوأ ئدابم نيهاربلل نإ اولوقي

 كلذو «أدبملا ثاذب أدبملا اذه نهربيف ؛ ضعب ىلع اهضعب اهيلع اهنم ناهربلا نوكي ئدابملا هذه نإ

 )١( للا ةفرعم ىف لرألا لصفلا : لوصف ةرشع : ةيئاثلا ةناقملا ص .٠ لوصف ةرشع هر إ- مب .

 )( اهلك تاطوطخما ىف ةينورعم ٠

 . تاماقم ص (©) . اهدحأ س (4) ٠ واولا نودب فرعأ س 2(

 )0 .٠ كلذ م ("



 دان )ؤملا لل

 لك ىلع نأ مهعضوو « دوجوم ناهربلا نأ مهعضو اوظفح مهنأ اوبس . رودلا ليبس لع اذهب

 . ةياهنلا ريغ ىلإ تامدقملاو ئدابملا باهذ نع اوصلختنو « اعم اناهرب ءىشث

 « ناهببلاب عقب امنإ ملع لك نأ ىهو - نييأرلا ىلإ ةيدؤملا ةمدقملاو . لطاب نييأرلا الكو
 ءىث لك نوكي نأ امإ . لاقي نأ قحلا لب . ةلطاب - ناهربب نوكي وأ مع نوكي الأ امإ هنأو
 ىف لك سيلو .ناهربب مولعم وأ هتاذب مولعم امإ مولعملاو .امولعم ءىث نوكي وأ ءالوهجي

 مولعم ءىش لك الو ٠ مولعمب ' لوهم ءىش لك © انلوق نكي ١١2مل الوهم ءىش لك ناكول هنإف
 نف «لاحم اذهو : ناهربب ملعي ناهرب لك ناكل .ناهربب ''لعي ءىثش لك ناكول هنإف : ''ناهرب

 نوكي فيكو . مهمزل ام مهمزلي مل قسنلا اذه ىلع سايقلا اوممت ولو . هتاذب ملعي ام ءايشألا

 نوكي نأ نكمي الو "'نيدح نيب تاطسوتمب نوكت نيهاربلا نأ تملع دقو ناهرب ءىش لك لع
 لك ىف دي ال هنأل : اضيأ نيلوألا نيفرطلا نيب ام ددعب تاطسوتم تاطسوتملا نم نينثا لك نيب

 تاطسوتم ب «ج نيب الثم ناك اذإف . رخآل دحاو ولت نم .هانتم ريغ وأ ايهانتم ناك . ىددع بيتر

 نيب ام ددعب تاطسوتم تاطسوتملا نم نينثا لك نيب نوكي نأ اههدحأ :نالاحم !؟!مز ةياهع الب

 اذهو  رصاحلا لكلا لثم ابتسم نييناحكلا روصحم ضعب نوكيف «هل ةيان ال هنأ ىف نيفرطلا

 ا دحاو لككلف « ةياهنلا ريغ ىلإ بهذت تناك نإ و تاطسوتملا هذه نأ ىناثلاو . "' فلخ

 ضعب نذإ نوكتف : ةطساو هراج نيبو هنيب سيل هنأ مولعمو . ناراج هيبناج نم هل ةيابن ال

 مع لك نأ '"' عضوو ةلاح ال ناهربل ٌئدابم نم وهو ٠ وال فلا نت قا دق امدؤلا
 . فلخ اذه : مولعم ريغ ناهربلا أدبم وه ام ضعب نوكيف : طسوب

 دعا طولا .ةناذ معي معبأ ضعب نأو . ناهربب رع لك سيل هنأ '"”نذإ نيبف
 نوكيالف . نيهاربلا تامدقم «لإ ىهتنت ىذلا |دبملا هارحم ىرجي امو وه نوكي و «ليلحتلا ىف َهياهنلا

 لصأ دنع ناهرب لك ىف فقوت وأ «ةياهن الب نوكت نأ امإ نيهاربلا تامدقم نأ نم نط ام اضيأ

 . ةطساو الب هسفنب نب ىلإ ىهتتي كلذ نأ قحلا لب . '*'اقح نايب الب عوضوم

 . ةطقاص (') + دى ليو 111

 . نيدح نيب تاطسوتم تاطسوتملا نم نينا لك نيب نوكي نأ نكمي الو هس 157
 . س نم ةطقاس فلخ اذهر )6( . مزلي ص (م١

 .0 نوكي ريخ اقح م١ . ةطقاس ن عصو س ١ ةمقأام سس (590) 000 05



 لئاوأ ىلإ 2''ةيبتنم نيهاربلا اولمحي نأب ةهبثلا نم '١١نوصلخت مهنأ اونظ نيذلا امأو

 نايبب سيل رودلاب نايبلا نإ ليقف « لوألا ميلعتلا ىف مهقي رط خسف دقف ٠ عب اقع ني
 : تالث ججحب كلذ نيبو « ةببلأ

 نم فرعأو امدقت رثك أ امهنم دحاو لك نائيش نوكي نأ (؟؛”بجوي رودلا نابي نأ اهادحإ

 وكي نأ لثم '*!'نيهجو نمال «رخآلا نم ىفخأو ارخأت دشأ امهنم دحاو لكو « رخآلا

 اندنع فرعأ وهف فرعأ وه ام نوكي ىتح « ةعيبطلا ىلإ سايقلاب رخآلاو انيلإ سايقلاب امهدحأ
 «ةعببطلا دنع فرعأو اندنع ارخأت دشأ وه ارخخأت دشأ وهام نوكي (١نأو « ةعيبطلا دنع ىفخأو

 ةهج نم اعيمج !نيثيشلا ف ىرودلا نايبلاب قلعتي ايف فرعألا نكلو . "”نكمي اذه نإف

 نوكي نأ نم دبال هنأل : اعم ةعيبطلا ىلإ و انيلإ سايقلاب وأ «هدحو انيلإ !؟'سايقلاب و « ةدحاو

 . عبطلاب مدقأ فرعأ هنأ عم نوكي دق مث . ةجيتثلا نم اندنع ٌقَرْعَأ ام سايق ىف ةمدقم ذخؤي ام
 ءارقتسالا تايئزك ةعيبطلا دنع ارخأتم اندنع فرعأ وه ام نوكي لب « كلذك نوكي ال دقو
 ةفرعم لقأو « ءىش نم اندنع فرعأ هنيعب دحاولا ءىشلا لصح كلذك ناك اذإو . ةيصخشلا

 . ادج ليحتسم اذهو « هنيعب هنم

 هنأل كلذو . لوألا بولطملا ىلع ارداصم ةقيقحلا ىف نوكي رودلاب نهربملا نأ  ةيناثلا ةجحاو

 ةمدقمب نيبت وأ « ىلوألا ةمدقملاب اهسفن نيبت ةمدقملا كلت تناك مث « ةمدقمب ةمدقم نيبي ناك اذإ

 «ةريثكوأةدحاو '١١'طاسوألا كلتو تامدقملا كلتتناك ءاوس: ىلوألا ةمدقملاب نيبت تامدقم وأ

 ءىثلا نيبت امإ نوكيف « ءىثلا نايب ىلع هنايب فقوتي امب ءىنلا نيبي امإ هناف « تناك ةرثك ّىأ
 عضوي, نأ نيب لالا هيف قرتفيال '١'دوجوم ءىثلا نأبلوقلا نأل: لاحم اذهو «هسفن ءىثلا نايبب

 نإف . دازب الو طقفدوجوم ءىثلا ١7 نأل دوجوم ءىشلا نإ لاقي نأ نمو « هتيمل نايبالب اعضو

 إو . دوجوم ءىثلا نأل دوجوم ءىثلا نأ اضيأ لبقي الف « دوجوم ءىثلا نأ لبقي ال ناك

 . رودلاب نايبلا لبقي الف « دوجوم ءىشلا نأل دوجوم ءىثلا نأ لبقي ال ناك

 ضعب اهضعب نيني ةنبب لئاوأ س 250 . ةيهاتم ب (') . اوصلخن بوم )١(

 . ةطقاص راولا س (9) : ننسلا م )00( .0 نكمم س (0)

 )٠١( طئاصولا س 1 )1١-١١( ةطفاس س .



 الا ١) #ةاادذسل

 ءىش ىأ ىفو نوكي فيك رودلاب نايبلانأ *ىلوألا اقيطولونأ ىف نيبت دق هنأ  ةنلاثلا ةحلاو

 ضعب ىلع اسكعنم اهضعب نوكي نأو « ةثالث اهلقأ دودح ىف 10 عقي نأ نم دب ال هنإف , نوكي

 ىلوألا ىدابملا نوكت نأ قفتي نأ نكمي فيكو . ليلق نيهاربلا ىف هذه لثم قافتاو . هل ايواسم

 ىدابم ىنعأ - هذهو ؟ رودلاب ضعبب اهضعب نيتي ىت> ةطبرشلا هذه ىلع اهلك نيداربلل
 اذه قفتي مل نإف , ةسك اعتم اهدودح نوكت نأ اعهيمح ىف قفتي ال ادج ةريثك - ؟'!نيهاربا

 اى مهنإف . هنم ©7ىَوُدأب ءادلا نوحلاعي ءالؤه نإ : ليق ام معنو . رودلاب نيبقي ال اههنعب ىف

 , 2؟!ةياهنلا ريغ ىلإ ناهربلا ئدابم باهذ نم دب ال وأ ؛ ناهرب ال نأ موزل نم اوصلخت. نأ اودارأ

 ئدابم اولعج نأ ىلإ مهسمأ لآف ؟ اهب الإ ملعي ال ام ىلإ ملعت نأ ىف ةجاتحم ناهربلا ئدابم اولعفب
 . ءىش اهب ملعي الو ةتبلأ ملعت ال ناهربلا

 ريغ ىلإ باهذ هسفن رودلا نإف ٠ ةيامن ريغ ىلإ باهذلا نم صلخي ال رودلا نايب نأ لع

 ملعلل ةلطبملا (67ةعانذلا نم اوصاخن مه الف . ددعلا ةيهانتم تاعوضوم ىف نكلو « («؟!'ةياهنلا

 . ةياهنلا ريغ ىلإ باهذلا نم اوصل الو

 لاحب ملعلا كلذ مولعم نوكي نأ نكمي الو ريغتي ال ىذلا ملعلا ديفتناهربلا تامدقم تناك الو

 . هيلع ىه امع ريغتلا ةنكمم ريغ اضيأ ناهربلا تامدقم نوكت نأ بحيف « هب مع ام ريغ ىرخأ
 د عورتا كايا لاقرب قا ةنوعنولا ةيحلوا نب 003 يون ربط سنا كلا افلا حا قتلا اذَهَو

 + كتف فلس ا سعي نشل لإ

 نأ ةنبلأ نكميال ىذلا اذهو : طرمث الب قلطملا دوجولا بسحب لاقي نأ امإ“ ىرورضضلا”نإ

 نكمي ال ىذلا ءىثلا وهو «قلطملامدعلا بسحب لاق. نأ امإ و. تاقوألا نم تقوف امودءم ضرفي

 مدع وأ ام لمح دوجو بسحب لاقي نأ امإو ؛ تاقوألا نم تقو ىف ادوجوم ضرفي نأ ةتبلأ

 الو لزي ملامتاد باجيإلاو بلسلا ""”نوكي نأ امإ لاقيف : ةسم ءاحنأ ىلع اذهو . هباس وهو ام لمح

 : وطسرأ دنع ه ف ١ م ىلرألا اًقيطول انأ ىلإ ةراشإلا (©)

 ةياهن س (4) .٠ ًاودأل لص (؟)

 55 ٠ ايرورض س 00( . ةعانش ص ( 98 « ا.ه 6)

 . لا بل! نم ناك امل عء ب ىفو ب « س ىفاذه 20



 هل [م7ا

 «قالطإلا ىلع اهتاد سيل باجيإلاوبلسلان وكي وأ . مسجي سيل ىرابلاو داو ىرابلا انلوقك : لازي
 لك مادام ىأ « ةرورضلاب ناوي> ناسنإ لك : انلوقك اتاذ ادوجوم عوضوملا تاذ مادام اماد لب

 ناوي> هنأب فصوي هنإف : تاذلا دوجوم - عوضوملا وهو -ناسنإ هنأب فودوم لكو ناسفإ

 تاذ ماد ام ال نوكي وأ « اماد ناويح هنأب هفاصتا قب الف دسفي ناسنإ لك نإف : ('١امماد ال

 ضرب لك : هلاثم .هعم اعوضوم ّلعج ىذلاىنعملاب افوصوم هتاذ ماد ام لب ٠ ادوجوم عوضوملا

 هنأب فوهوملا تاذ مادام الو « لازي الو لزي مل امئاد ال رصبلل قرفم نول ود ةرورضلاب وهف
 اهدوجو عم اهنع ةفصلا هذهلوزت دق ضربأ اهنأب ةفوصوملا تاوذلا ضعب نإف  ادوجوم ضربأ

 اهنأب ةفوصوم تاذلا تماد ام لب - رصبلل قرفم نول وذ وهو ةفصلا هذه مزلي ام اضيأ لوزيو

 طر هيف ةرورمغلا نوكت وأ . رمدبلل قرفم نول تاذ اهنأب ةفوصوم ةلاحم ال نوكت اهنإف ضيسأ

 هرك ذ قبس ام ةرورضلا نم وحن لك ىفو 'دوجو لك ىف حصي. اذهو . ادوجوم لومحمن ا ماد ام

 ادوجوم مادام هنإف دوجولا ىرو رض ريغ وأ دوجولا :ىرورمذ دوجوم لك نإف : دعب ءىجي امو

 نوكي ال ايف ممقلا اذه درفي امنإ نكلو . ادوجوم ماد ام طرشب ادوجوم نوكي الأ نكمي الف

 ةرورمضلاب دعاق هنإف ناسنإ لك انلوقك . ةتبلأ طرشلا اذه [بوالإ ("' عفر اذإ ةرور مذ هلومحت

 لكلل ةنكمم تاي رو رمغللا نم ةهملا هذه ةداف. تكسنو ةرورضلاب دعاق لوقت الو « ادعاق مادام

 طرش ةقلعتم ةرورضلا نوكن وأ . ىرخألا ماسقألا قرافت اذهبو . تقو لك ىفو عوضوملا نم

 - ةرورضلاب فسكني رمقلا نإ انلوق لثم - لمحوأ عضو طرشب ال لاحم ال نئأك تفو

 اوبس> موقو . ةرورضلاب عب رلا ىف قروي و ةرورضلاب هقرو رثتطي رجلا ضعب و « ام تقو ىأ

 : كلذكس يلو ؛(*'افسكتم ماد ام ةرورضلاب '؟'فسكتي رمقلانأل : هلبق ىذلا وه مسقلا اذه نأ

 «ةفلاسلا ماسقألا رئاس ىف حصي سَ م.قلا كلذ طرش هيلع حصي ناك نإ و ةدح ىلع مسق اذه لب

 تفو هل سيل هلبقىذلا مسقلاو . هبف نوكي الأ نكمب : ال ىرو رض ٌتقو هل مسقلا اذه نأل كلذو

 اذهو . تقو لك ىف ملاص هسفن دوجو طارتشاو « هسفن دوجو طارت ارتشا هترورض لب ؛ ىرورض

 . قالطالا ىلع لب « « طقف هدوجو طرشبو دوجوم هنأل ال - دوجولا ىرورض هتقو ىف مسقلا

 . نوكي الأ نكمب ال تقولا كلذ ىف وهو

 ٠ دوحجوم م 0 . اهنودب ميقتسن ال يعملاو ص ىف ةطقاس ال )1(

 ٠ افصاك ص (6) ٠ فساك ص (4) . مقوم يفز



 دل ١18 بل

 نأ ىلإ جاتح الو . هدوعق تقو ديز دوعقك (١١هفاسكلا تفو رمقلا (١!فاسكنا سيلو

 . ماو هانلق ىذلا رادقملا نإف اذه ىف مالكلا لوطن

 نم تناك نإ لب : ''اهتاذب ةير و رضلا ةيناهربلا جياتنلا جاتنإ ىف لخدي ال عيارلا "”سقلاو

 ناهربلا ف لمعتسنف ءاحنألا رئاس امأو . ةيرثكأ ةيناكم|جئاتن جتنت نأ تحلص ةيرثكأ ةنكمم داوم

 . هسفن لثم ةجينن ديفي وحن لك نكلو . دعب !!”ىتاذلا لصفنسو . ةيتاذ اهتالومح تناك نإ
 نيقيلا ديفت نأل تحلص امنإو . نيقيلا ديفت نأ حلصت اهنأل ناهربلا ف لخدت نأ تحلص امإو

 ةجينثلا نم همزاي (فف « ريغتلا عنتمم اي رو رض اهب:راص ىلا ةهحللا نم ىهف اهنم "!ةدحاو لك نأل

 ريغتلا عنتمم

  جدنأب فصوي ام لك نأ انينع«ةرورضلاب ب ج لك نإ “سايقلا باث ””ىف انلق اذإ "0و
 «ىرورضلاريغلا دوجولاب "”وأ «ام اتقو هب فصو وأ « ةرورضلاب '"”وأ امئاد مي فصو فيك
 (40انإف باكلا اذه ىف امأو . ج هنأب فصوي ملذإو « ب هنأب امئادو تقو لك فوصوم وهف

 ٠ ب هنأب فوصوم هناف ةرو رضلاب ج هنأب فصوي ام لك نأ انينع «ةرو رضلاب ب ج لكانلق اذإ

 هنإف ج هنأب افوصوم ماد ام هنإف ج هنأب فصوي ام لك نأ وهو اذه نم معأ ىنعم لب - ال
 سانجأ انه اه تاي رو رضلا تالومحلا نأل «تاذلا دوجوم مادام نكي مل نإ و « ب هنأب فوصوم

 فصو اذإ سيل هنإف . ةهجلا هذه ىلع ةرورضلاب هذه موزلو . ةمزال ةتاذ ضراوعو لوصفو
 انوصوم ماد ام لب . امئاد هل مزال وأ هدذح وأ لصف وأ هسنجي فصضوي نأ بحي ام عونب ءىث

 امأو . 2*؛ةلاحم ال لوزي هلوصف نم (؟' ريثكو . ةلاحم ال لوزي هدح نإف لاز اذإف ؛ عونلا كلذب
 لازف ؛ هل مط ال اهفَت راصف واحلا وأ ءاًفشُم راصف ضيبأألا لاحتسا اذإ الثم . لاز امب رف سنجلا
 اذإ م لزي مل اب رو . اعم معطلاو واحلا لازو ؛ نوللاو ضيبألا وهو « هسنجو عونلا دئنيح
 . سنملا لمح لطبي لو عوتلا لمح لطب « ضيبأ راصف دوسألا لاحتسا

 هتاذب س (5) . مسقلات س (') . فوك س (1)

 5 مو ع )53 .٠ دححأو س )( 7 ةيتاذلا ص 4

 ٠ ص نم طقاصس (4-9) . ةطقاس ص (4) ءاو ع 20



 مل 8م

 لع لوقملا نوكي فيك نيبنلف ؛ ةيلك نوكت نأ بحي اهنإ اهيف لبق ةيناهربلا تامدقملا نألو
 : لوقنف ةبلاهربلا تامدقملا ىف لكلا

 ةفوصوملا ءايشألا نم ءىش سبل هنأ ىنعمب لكلا ىلع لوقملا ناك امئاف“ سايقلا باك 52 ىفامأ

 بولسمو « ابجوم ىلكلا لوقلا ناك نإ امل دوجوم الثم بك لومحلاو الإ الثم جك عوضوملاب
 لكؤ نوكيبلسلاو دوجولا نأ وهو : ناث طرش كانه نكي ملو . ابلاس ىلكلا لوقلا ناك نإ اهنع
 تافوصوملا نم دحاو لك ىف ادوجوم لومحلا نوكي نأ زوجي ناك دقل  تاقلطملا ىف لب «نامز
 . ''اتقو دجوي الو ام اتقو عوضوملاب

 نامز لك ىفو « عوضوملاب فصوي امم دحاو لك نأ هانعم لكلا ىلع لوقملا نإف انهاه امأو

 كلذو . لومحلا هنع بولسم وأ لومحملاب فوصوم هنإف  اقلطم نامز لك ىفال - هب فصوب

 نم نإ لاقي نأ امإ : نيئيش هتيلك لطبت ىرورضلاو . ةيرورض "'تايلك تامدقملا هذه نأل
 ناسنإ لك سبل هنأل : ناسنإلل ةباكلاك : ادوجوم لومهلاب هيلع محلا سيل ادحاو عوضوملا

 ىصلاك« لومحلاب فصوي سبل ام نامز ىف وه ام عوضوملاب فوصوملا "”نم نإ لاقي وأ . ابتاك
 . ايرورض «؟!لكلا ىلع لوقملا نوك نالطبس ناذهف . ملاعب فدويال هنأل

 تاقلطملا ةةلم نم“ افوصوم عوضوملا مادام ””ىنعمب ىلا تاي رورضلا متذخ | مينإ : لئاف لاق نإ و

 ةهج نم عقاولا للحلاب لطبتال اهتيلك تناكو « ةقلطم تايلك كانه تناكف « سايقلا باك ىف
 ةهج اهل انئبثأ انهاهوو ةرورضلا ةهج اهنع مفرن نأب تاقلطم اهذخأن اك امنإ نأ : باوهلاف « نامزلا
 عوضوملا مادام -ىرورمضلا نإ لوقن اك اف '"!ةقلطم اهلعجن اك ثيحو . لومحلا ىف ةرورضلا

 ةهج نم قلطم لب « لعفلاب ةرورضلا هذه طارتشا ةهج نم قلطم هب فصو اهب افوصوم
 اذإ ىلا ةمدقملا نإ ىتح : ةيقيقحلا ''”ةرورضلا ناكمإال «هبف ''”ةرورضلا هذه طارتشا ناكمإ .

 طئارشلاهدهنم تلخ اذإ ةقلطم ىهف« ةهحلا هذه نم الإ طرتست نأ نكمي ل ةرورضلا اهيف طرتشا

 ةرورضلا تطرتشا اذ[ انهاهف . لعفلاب هطارتشا نبب و ءىث طارتشا ناكمإ نيب ديعب قرفو . تاهملااو

 ةفلطم ةيضقلا تناك لب «ةرورضلا طرتشت مل اذإ كانهو « ناك نامز ىأ محلا نعولهلاب تضقتنا

 5 ةطقاس م فول . ةيلك س ("') . ام اتقوص (؟١)

 5 س ىف طئاس (؟-5) . ةمدقم ص (ه) 5 هب ىلكلا س (4غ)
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 لمح اماود طرتدي مل ناكو 2١7 انامز دجو ذإ انامز محلا نع واحلاب ضقتنت لف « لهفلا طرش الب
 © عوضوملاب اظودصوم ماد ام ةرورمغلاب ''ناكف ةرورمدلا طرمش كانه طرتشا ولو . عضوأ

 . اضقتنم لوقلا ناكل « هب هفاصتا نامز ضعب ىف دجوي مف

 أنه اه انامز ماودلاو انامز وللا هيف ربتعي ىذلا نإ : لوقنف ىرخأ ةهج نم اذه نعربعنلو

 ىلع بولطملا ىدح نيبام كلذ ربتءي ناك امنإ كانهف . كانه نارسمألا هيف ربتعي ناك ىذلا ريغ وه

 تاذدنع لودحلا لاح ربتعيف « رمعبلل قرفملا نوالا تاذو ضيبألا ءىثلا تاذ امهو : قالطإلا
 عوضوملا تاذ ماد ام - وهو عوضولل طرش ىف كلذربتعي انهاهو . هتاذ ثي- نم عوضوملا
 سيل هنأل اناطم نوكي امإ ناك لب "7 اذه طرشب نكي مل كانهو . ض.أ هنأ ةفصب افودوم
 ضيبأ هنأب فوصوم لك سيل ناكف . اذكهنأب هفاصتا تقو ىف لب ءامتاد عوضوملا تاذل ضرعي

 نول وذ ” ناكف . ضييأ هنأب افوصوم مادام لب «تاذلا دوجوم مادام رمدبلل قرفم نول وذ وهف

 كلذك انهاهو . ام اتقو لب « ضيبأ هنأب فوصوملا تاذ لع تقو لك ىف لمجال “رصبلل قرفم
 عوضوملا انذخأ اذإ انامز لومحملا نع عوضوملا نم ءىث ولخي نأ انهاه عنمب امنإ نكلو . اضيأ
 ن'هربلاف لمعتست (؟”ةمدقملا هذهو .اضيأ كلذك كانه ناكو ةرورضلا هعم قدصت ىذلا طرشلا
 (6) لب ونت لو تفذح اذإ ةقيقحلاب ةقلطم نوكت امنإ و . ىوْنَت نكلو ةرورضلا ةهج فذح عم
 . طقف دوجولا ىلإ رظ

 1 ةصي وعلا ةهمث]ا هذه تلحتا دقف

 . ناكوس () .٠ ةنامزمكحلادجراذإ ىأ ())

 ٠ تامدقملا ص (4) . ىلا اقلطم نوكي امإف اتلطم لمج اذإ ناكر ” اذه د أرقت س (9)

  (2)مث ٠



 د ا  ((ه د

 "”ىلاغلا لصفلا

 ناهربلا ىف طرتشت ىتلا ةيتاذلا تالوملا ىف

 ىتلا ةرتاذلا تاعوضولل تالودحنلا ةرئاذ نوكت نأ بجي ةيناهربلا تامدقملا تناك “"*اذإو

 زوحي ةاهربلا تالوءحملا تناك ولو . اللع نوكتال ةبيرغلا نإَف ٠ اهتايرغ ريغ ناهربلا ىف طرتسا
 . ةجيتنال '''اللع ناهربلا ىدابم نوكت "90الف « اللع ناهربلا ىدارم نكت مل ٠ ةسرغ نركت نأ

 : لوقتف هتاذب وه ىذلاام 24” نيشلف

 (*'امهب دتعمما امو« عضولاو لملاب ناصاخ ناهجو اهم : هوجو ىلع لاقي هئاذب وه ىذلا نإ

 : « ناهربلا (7باّذ ” ىف

 ىتح ؛هدحىف لخاد '"'وهو ءىهام قيرط نم ئذلا لع لوقم ئثلكل ةهج نم ”ىلاذ“لاقيف
 ساجو ئدلا سنج وه اذهو . “وهام قب رط ْس لوقم”“ تاقوأ “ىباذ ” تلق ءاوس نوكي

 طال ةطقنلاو « ثلثلل طحللا لثم عدلا (47تاذأ موقم لكو هلحو هسا> لصفو ةكضاو هسنج

 !٠١ هجرن نأ لبق لوقأف . لوألا ميلعتلا ىف اضيأ ليق 2؟!اذكهو ءهانتم طخ وه ثيح نم ىهانتملا

 ربخالاك عونلل اههنم دحاو لك سنحلاو لصفلا "عضو لوألا ميلعتلا ١1و. سنحلا حولص

 دروملا ريخألا 1!لصفلا لءج دق 2140م . وهام قيرط ىف الوقمو « هتيهام ىف الخاد هنوك ىف

 . لصفلا ريغو لصفلاو سنحلا نيب 211هب قرفو : وهام باوج ىف لوقم هنأب سنحلاا دح ىف

 )١( اذإف ب (0 . ةطقاس بم .٠

 ٠ امه دمتملاوهو نع (©) . ىنعم س () . ةطقاس ص (؟-5)
 ٠ دوحجوا ص (6) . ةطقاس م )7 . ةطقاس ص (1)

 ٠ عججبرأ س )0 5 ازكهف س 0(

 )1١( قدوس ء)') عاون 'الل ةزيملا تافصلا ىهو : ةيقطملا لوصقلا ضعب ٠
 . ةلفقاس ص )١6( , هنإ لس (14) :. لشي دفا ش-(18)
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 نوكي نأو «وهام قي رط ىف لوقملا َريغ وهام باوج ىف ٌلوقملا نوكي نأ "كلذ نم بجيف
 . هعضوم ىف هانمضوأو هانيأرام لع 17 ناقرف امهني

 : لوقنو هانقراف ىذلا انعضوم ىلإ دعنلو "اذه ١[ هد]

 دح ىف دحْؤي ناكو ئشل اضراع ئش ناك اذإ هنإف : ىرحأ ةهج نم“ هتاذب ىذلا لاقبو

 ةماقتسالادح فطحللاو « جوزلادحىددعلاو « ةسوطفلا دح ىف فنألاك هل ضورعملا امإ ضراملا

 ؛ نيتماقل ةهج نم هاياوز واسمل نيب زاوتملا نم جراخلاك هل ضورعملا عوضوم وأ ؛ ءانحنالاو
 ىناذ ضراع هنإ هل لاقي كلذ عيمج نإف « ركذي ىذلا طرشلاب هل ضورغملا عوضوملا سنج وأ

 «نيهاربلا ف تالوم نم نالخدي ناذللا امه (©”ناذهو . وه وهام قب رط نم ءىثلل 4”ضراعو
 ةعانسلا عوضوم نم معأ سنجلا كلذ ناك نإ : هلاعلا عوضوم سنج اهدحىف ذخْؤي ىناوللاو

 لهعتسملا دضلا نوكيف . ةعانصلا عوضومب نه ل ؛ « ماعلا هجولا ىلع ةعانصلا ىف لمعتسد مل

 ةبسانم ريداقملا ىف ةبسانملاو . ايميبط نوكي امب "”'هيف امب هيف رظنلا ةهج نم اصصخم تايعيباا ىف
 جرخام امأو . ةعانصلا عوضوم اهدح ىف لخدي ثحب لع ة 00 ةيسانم ددعلا ىفو ؛ ةيرادقم

 ناك نإ معن ٠ جراخ وه ثيح نم هب عفتتي ةلوفلا تفتر كل وزب د الف ةعانصلا عوضوم نم

 عوضوم هدح ىف ْدْحْوي "”الف « ةعانصلا عوضوم نم ع سيلد ةلأسملا عوضوم نم اجراخ

 هدح ىف ةعانصلا عوضوم ذدخؤي نأ (*'نم ديال نكلو . هنم معأ صمأو هعوضوموهسنج لب «ةلأسملا

 «طملاا اذهل واسم طحلاا اذه” كلوق ىف لومحمنلا نإف . ناهربلا ف لخدي امم وهف « سمألا رخآ

 ؟ عوضوملا هدح ىف ذخؤي فيكف ؛ عوضوملا نم معأ اوم “جوز هسفن ىف بورضملا اذه”و

 ةوخ ايوهافاك | وا هدح واذ وعأت عوضوملا سفن امإ نوكي ةيناهربلا تام دقملا ىف لوم لك سيلف

 تاعوضوملادودح ىف ذحؤت نأ امإ تامدقملا تالومح نإ لاقي نأ الإ مهللا « عوضوملا دح ىف

 ذخؤت نأ امإ تامدقملا تالومم نإ لاقي وأ ؛ ةعانصلا عوضوم اهدودح ىفذخؤي وأ ءامل

 ذخؤي ةعانصلا كلت 29'نم وه امث اهموقيام وأ تاعوضوملا نوكت وأ « ال تاعوضوملا دودحف
 ذوخ امام[ ىناهرب لوم ١١2لكف . هب حصفي مل نإو لوألا عملا بهذ اذه ىلإو . اهدودح ىف

 .٠ ةهلاحم ال ل س 0 ٠ ثيح ص )1(

 . ناذهفس (©) . ةطقاس ص (4) . اذهف س (9

 . ةطقاس س (م) . اليس ),؟١ 5 س نم ةطقاص هيف امب 5



 هل 0١و

 امإو ؛ تيل ملا اقلطم امإ : هدح ىف ذوخأم هموقي امو عوضوملا وأ ١ عوضوملا دح ىف
 طحلا ىواسملا” هيلع لمت امنإف “ ىواسملا“ هيلعلمح اذإ طحلانأ 5 «ةرورض هب ؛ قحلب صصيختل
 دحاولا ال ةيملاعلا ىف دحاولا هيلع لمح دحاو هنأ هيلع لمح اذإ ملاعلاو . صصخم وهو «“ ام

 . لعف وأ لوقب هل صيصخت اضيأ اذهو . اقلطم

 هل ضورعملا عوضوم دخؤي نأ كلذف ضراعلا دح ف عوضوملا موقي ام ذخأ ةيفيك امأو

 جوز ددع بورضم دح ىف ددعلا ذوي م لوألا . هسنج عوضوم وأ هل ضورعملا سنج وأ

 : هسفن ىف لك نيرخآلا بورضمل هسفن ىف هعلض بورضم ةاواسم دح ىف ثلثملاو ؛ درف ددع ىف

 ىنانلاو . 217ثلثملا هدح ىف ذخؤي نكلو . ةيوازلا مئاقلا ثلثا وه ضراعلا اذه عوضوم نإف

 ددعلا ذخؤي م ثلاثلاو . هسنج عوضوم هنإف « ةيوازلا متاقلا ثلثملا دح ىف حطسلا ذخؤي ام
 . ةيتاذ ضارعأ امل لاقي هذه عيمجل . جوزلا جوز دح ىف

 اذوخأم هموقي ام وأ عوضوملا الو « عوضوملا دح ىف اذوخأم ال تالومحملا نم ناك اف

 سنققلل ضاييلا لثم ناهربلا ةعانص ىف لخاد ريغ قلطم ضرع وه لب « ىناذب سيلف « هدح ىف
 "؟'اقئال الو عضولاو لملاب قيلتةهج ىلع ال هتاذب لاقبف اذهدعب امو .مضونس ام ىلعامزال ناك نإ و

 ىثاملا امأو . هتاذب ماق '” وهو عوضوم ىف وأ عوضوم ىلع لوقم ريغ هانعم (ل لاقيف : ناهربلاب

 وهرخأ اثيش ىضتقي و ؛ ىئاملا ىنعم لثم هتاذ ىنعم ىضتقي اهنم دحاو لكف اهلك تالومحلاو

 اهتاوذف . اهتاذ ىلع ىنعملا ىف ةلالدلاو دوجولا *رصتقم اهنم (4 دحاو الو سيلف . هل عوضوملا

 . اهتاوذب ىه ىه تسيل

 توملا هعبس اذإ يذلا نإ .لثم : 1 ل مالا ىذا "انادي لغو

 5 ضرعب نأ لثم ال« هياذب توملا هعبتي حبذلا لب :اقافتا كلذ ضرع دق هنإ ْلَقِ دل

 . اقافتا ناك ام لك ر ئاسو « زك ىلع رثعيف ناسنإ ىئثمب وأ « شام

 ضرعي مل هنأ (بلوأ ىلوقب ىنعأ . ابيلوأئئثلا ف ضارعألا نم ناك امل ”هتاذب#” اضيألاقيو

 ضورعملا ناكو « '"”هل ضورعملاو ضراعلا نيب هيف ةطساو ال ناك ١ لب « هل ضرع مثرخآ ئثل

 . طقاص س (0



 ل ١مل

 ضربأ حطسلاف . ضربأ حطسو ضربأ مسج لوقن م : رخآ عوش ىف ضرع هنإ لاقي نأل اببس هل

 . ضيربأ حطسلا نأل ضربأ مسحباو « هتاذب

 ناروك ذملا وه انضرغ ىف لخادلا لب . انهاه انضرغ نع ةجراحخلا هوجولا ىه (١!هذهن

 ىلع ” وهام ”” ةهج نم لوقم وه امل ةفداصص “ هتاذب ام ” 27ةلظفل قلطي دق هنإف : نالوألا

 هتاذب ةظفل قلطي دقو . هل هتاذبو هموقي (ىل ىناذ موقلل لاقيف : نفلا اذه ىف روكذملا ىلا

 ليق امبرو - ليق ام ىلع هموقي ام وأ عوضوملا هدع ىف ذوخأملا ضراعلا هب ىنعيو ىتاذلاو

 وه لو هتاذل هياع لاقي 2*”وأ 24! ئشلل ضرعب ام هب "”ىنعيو  اقيقحن دشأو رصخأ ىنعم ىلع
 قعملا اذه ىله لمعتسا نيحو . هنم صخأ صأ لجأل الو « هنم معأ سمأ لجأل ال وه

 هنم جتنأ طرشو ءانثتسا ريغ نم "”كلذلف . ةيلوألا طرش ''نمضتي دقق لوألا ميلعتلا ىف

 لاقي نأ بجي ناك ام : ”ليقو ضقونو شوش كلذ مهفي ملاذإو . ايلوأ نوكي نأ بحي هنأ

 : لمق كلذلو . لوألا كارتشالا اذه مهفي مل هنأ هيف بيسلاو . وه وه امل ىذلا وه هتاذإ نإ

 ببسن ناويحل نوكتف ناسنألا صاوخ نم قيسوملا نأل :. ناوي# هتاذب ضايبلا الو قيموملا ال

 ىرورض وه ام ةيتاذلا ضارعألا هذه نمو . بكرم مسج هنأل هل وهف ضايبلا امأو . ناسنإ هنأ

 . ناسنإلل لعفلاب كحضلا لثم ؟”ىرورمضذ ريغ وه ام هنمو « ناسنإلل كحضلا (؟!ةوق لثم

 تالومحا نأ نظ نأ همهف ءوسا بابلا اذه ىف ةدحملا نع سانلا ضعب لودع نم غلب دقو

 « ى وغاسإ””باّكل هلمأت ىف هيلع ةداعلا ترح امل هنأل «تاموقملا نمالإ ةتبلأنوكتال نيهاربلا ىف

 « ناهربلا باك ”ىفىناذلا نأ نظ « موقملا الإ ىناذلا نم كانه مهفيالو « ايتاذ موقملا اومسن نأب

 امهدحأ لعجي نأ حلصيال ةياغلاو لعافلا '١”نإف « ةلع لك سيلو :لاق .ةلعلا وهو هنيعب كلذ

 اهارم ىرسجم ام وأ ةروصلا وأ ©« سنجل وهو اهار ىرحي ام وأ ةداملا لب « ناهرب طسو

 ىببكلا ةمدقملا نوكن (منإ هنإو ؛ اهتايعأب هذه ىه اضيأ بلاطملا تالومم نإو ؛ لصفلا ودو
 الكل ايتاذ نوكي طسوألا دحلا نإ لاقو .١2عوضولل موقملا ىنعمب ايئاذ املومت ناك اذإ ةيتاذ

 . ةطقاس س (0) : هدهز نإ 1
 ءاوس (9) . ىثلس (4) نو نحال
 موق كلذ مهفي مل اذإو س (8) . كلزكف ب (0 +. نيد اكل

 .٠ هتاذل ىذلا نإ ىي هتاذل نإ هلوفو هيفا بهم ناك ام هلوق ىف ““ ام ”و ٠ حلا اولاقو او ةقاشو اوشوس

 . موقملا ىنممب عوض للايتاذ س 20 + لاف ا . طقاسم (؟-5)



 د الا هن

 نيلم٠تسملا نيمسقلا الك ىف ىناذلا نأ ملعي مل ىناذلا ةمسق عمس نيحو . ١7 هوقملا ىنعي نيفرطلا
 وه ام تايتاذلا نم نأ : اذكه ةمسقلا نأ نظف دحلا ىف ذوخأملاا هنأ بسح لب « لومحملاوه

 كلذ نأ سيل « لومحما دح ىف ذوخأم عوضوم وه ام هنمو ؛ هعوضوم دح ىف ذوخأم لوم
 . عوضوملا لب « عوضولا ايتاذ نوكي لومحلا

 هعبط ىلإ برقأ ناسنإلا اذه ةرابع ١" تناك نمي ةفرعملا ىلإ نيبستنملا ضعب تير دقو

 قرافم ريغ ىرورض لوم لك :لاق نأ جهنملا اذهموزل همزلأف اذه عيمج دقتعاف ؛ قطنملا ف هيلع لوعف

 ْ؛؟ هتق رام عنتيل امم ةصاخلا نأو ؛ تقولك ىف هلك عونلا عت ىلا ةصاخل ىنعم الأو ,("'موقم وهف

 . ةصاخ ال 247 لصف ةدعاقلا دنع نيتبواستم نيتيواز اذ نيقاسلا ىواستملا ثلثملا نوك نأو

 تاموقم هذه ناو ؛ ةضاخ الا لضف . ..ةةماقل 19 ةيواسم اياؤز اذ تلم لك نوك نأو

 فرتعيو .اناهرب ناهربلا نوكي ىتح ربك "الل ةبجوم هلعطسوأللا دحلا لعجيف كلذ عمو . اهعوضومل

 ٠ موقممي سيل '١' لولوملا نأو ٠ هلع موقم لك نأ فرتعيو « ايواسم نوكي ام اريثك كلذ نأ

 عنمو . موقملا ىنعمب اتاذ الوم ''”هضرف دقو « امز ال لب اموقم سيل لولعملا ربكألا نوكيف

 . موقملاىنممب ىتاذب سيل اهومتو ةيتاذ نوكن ةمدةملا نإف كلذ عمو موقم ريغ مزال نوكي نأ
 فرتعي كلذ هنوق عم هنإف اضيأو . هقرافي ال امتاد ةلعلا نع امزال ناك امب ر لولعملا نأ فرتعيو

 نأل : هل اموقم ثلثملا نوكي الف ثلاملا لثمل اموقم ناك نإ نيتمئاقل هاياوز ىواسملا لثم نأ

 موقم لك نأل : ضرعلا ليبسب الإ الواءمو هلع دحاولا (** علل نوكي ال غثلاو ؛ هلع موقملا
 وه ام لك سيل هنأ فرتعيو . مدقتم هنع وه ام سفن: نع ارحئأتم نوكي ال مدقتملاو ؛ مدقتم

 . موقم ريع ةيعملا عم رخالاو © اموقم ةيعملا عم نوكي نأ جا تحي لب 3 ةلع وهف اكاد ئث عم

 ةلع ناهربلا ىف طسوألا نألو . طسو'الل ١1”اموقم - ىناذ هنأل  رثكألا ىف لومحلا نوكيف

 |[ 514 ] اموزل مزال وهف موقم ريغ ناك امهمأو . طسوألاب '١''موقتم وهف «اقلطم هدنع ربك'الل

 . '''موقم ىرخأ ةرم وهف : ىناذ وهف الك [ هو ] اموزل مزال وه امو . لك

 5 ميقم س قرف . ناك س 0 . مدقملا س 01(

 ٠ ةيراقمم (6) .٠ هل لصف س (4)

 .٠ 5 2 :١١( م .

 مودم نس مودم س كل . نم بم ىلا



 مسا م٠ ١ 0-0

 , ةسدنملا لع ىف بلاطملا عيبمج نأ ملعت تنأو ' ءالؤه لوقع "١١ نم بجعتي نأ لقاعلاب قلخأ اف

 ىسنج لوم نع بلطي اسايق اهمف دجنال كنإف . هجوب ةموقم "ريغ ةمزال رومأ نع بلت ددعلاو

 « اطسو هةلعافلا ةلعلا نوكت نأ ركتأ (؟ذإ هب هبشتملا " لوألا كلذنم بجعلاو . ىلصف وأ

 كلذو : فوسكلا تابلإ ىف طسولا ف ضرألا مايق طسوتب'لثملا برض لاحلا ىف هنإ من

 فئص دح ىف ذحْؤَت ةنوفعلاو . فوسكلا دح ىف ذخؤتو 2” فوسكلال ةيلعاف هلع ةقيقحلا ىف

 هنايب كيتأي م5 نيهاربلاو دودحلا ىف ذخؤت ةيئاغلاو ةيلعافلا 1١ بابسألا نم ريثكو . تايملا نم

 »., هاهنا نم

 ءوضلا قاحمال ةلع كلذو : طسولا ف ضرألا مايق وه هدروأ ىذلا لاثملا نأ رخآلا بجعلاو

 مهرغي امو . هل موقم ال «رغصأللا دحلا وه ىذلا رمقلل ىصاخ ضراعو :هب ةموقتمال ٠ هل ةموقم

 لحتأ اذإ و « دحلا ىلإ لحي ناهرب لك نأ نوبسخيف «ناهربلل بسانم هنأو دحلا سمأ نم لاقي ام

 كلذ نوكي امتإزف ناك نإ . كلذك سيلو رغصألا "وأ طسوأالادحلا وه بولطملا ناك دحلا ىلإ

 تماق امو : سمشلا نيب و هنيبضرألا موقت رمقلا نإ لئاقلا سئاقلا نأو . ربك ألاو طسوألا نيب

 « دح نحالو رمقلل ادح هيف طسولا نكي مل « ريسلاب ةماظ هتثروأ سمشلا نيبو هنيب ضرألا

 3! طسوألا لب . هل لولعم هنكل «هل دح ءزج الو« موقملا ىعمب '؟' طسوأل] ادح (8' ربك ألا الو

 ضرع وهو «فوسكلا وه ىذلا بولطلل دح ملعتس 5 - امهعومجوأ امهنمدحاولكر بك ألاو
 . مهدنع ىذلا ىنعملاب ايتاذ نوكي ىتَح هلاموقم ايش سيلو « رمقلل ىتلا ضارعألا نم ىتاذ

 لاعتسا نم ةداعلا هب ترحام ١٠2'ببسب امهدحأ : نيببس نم مهل ضرعب امإ نايغطلا اذهو
 بالا اذهىفىلكلا الو ىرورضلاالو ىناذلاال هنأ اوماعي ملو .”ىجوغاسإ باك ””ىفىناذلا ةظفل
 ناك ذإ«ةموقملا تاداذلا نم هولعج ١١١ ذإ ناهربلا صأ ميخفت ىناثلاو . هلبق باك ىف ليق ام وه

 هنأ نومهوتيف . فرشأ وه ةقيقحلاب اضيأ ناهربلاو ؛ فرشأ هنأ مهدنع'٠"'ليخت. موقملا ىناذلا

 اذإ س (4) . ىسنآلا بجءلاو كلذ دعب هلوق ليلدب بجعلل ةفص لوألا نأ رهاظلا (5)
 . سحىف ةطقاسوأ (0) . لامضألا س (5) . فوسكلا س «0

 . طقاس م (4-5) . ريك ألا ناك الو س (6)

 . ليخي س )٠( . اذإ بم 41١0 : ل1
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 ضيأ بجبن ال هنإ '''لئاق لاق ول مك . ريغ ال فرشألا نم ناهربلا تامدقم نوكت نأ بحي
 وأ ةيعيبطلا '''روم ألا لع ناهرب نوكي نأ بحي الوأ . سيسخ هنأل بلاس "ىلع ناهرب نوكي نأ
 ناك نإ هنإف : ىملألا ألا '؟اوهو رومألا نم فرشألا ناهربلا بساني امنإ لب « هيمباعتل
 لب . قدصلاو ةبسانملا فرش ليبس لع سيل لخدملا ناكو . لخدم باكلا اذه ىف فرشاالل
 نوكبف : للملا اضيأ ربتعي نأ بجيف « ءىدابملاف اذه ربتعي نأ بحي ناكو ءرخآلا فرشلا

 ةصدخم تناك اذإ فرشلاب زئافلا موقملا ىنب تالومحنا ةيناذ نوكت نأ تامدقملا ف بحي امنإ

 . هفرشل ىهلألا ملعلاب

 نورصوقلا هيلإ عزفب ام ىلإ ىملعلا لجرلا ىغصي نأ بحي الو .ءىشس هلاثمأو اذه سيل نكل

 ءالؤه لاثمأ نع ضرءنلف . رومألا سمن: ىف دوجوملا ىلإ لب . سيسخ اذو فيرش اذ نأ نم

 .: لون ةقاذلا ضارعألا قفى انقرغ ىلإ رفتلو ا :قحيزاللا

 بعولحم الف :ءىثلا تاذ'*' سنجوأ ءىثلا تاذب ةصاخ اهنأل ةيتاذ اضارعأ هذهت يمس امنإ

 هيوم ثالثلا اياوزلا نوك نم ثلثلل ام لدم قالطإلا ىلع امإ - هتاذ سنج وأ ءىثلا تاذ

 وأ ةداضملا بسحت هلباقم نع وأ هنع لح ال عوضوملا 7” ناك اذإ ةلباقملا بسحب امإ و : نيتمئاقل

 نع ددعلاو . ءانحنا وأ ةماقتسا نءولحم ال ه'إف طخللا لثم : اصوصخ هلباقي ىذلا مدعلا بسحب

 . ةبلاس وأ ةبجوم نع ءىثلاو « ةيدرف وأ ةيجوز

 . نيروك ذملا نيهجولا دحأب اهنعول# ال عوضوملا ناك نأ ضراوعلا هذه ىف عمتجا اذإف
 ءاهنعول< ال عوضوملا ناك ولف . هتاذل ةبسانم تناك : '"'هسنج وأ عوضوملا ريغل تسيل تناكو

 تناك كل - بارغلل داوسلا لثم  هسنج وأ هئاذ نم ةبيرغ ءايشأ نم هريغل دجوت نكلو

 . هب موقتت ءىثلا تاذ الو هموقيام تاذب الو '؟!هناذب قلعتت ال تناك (“'ذإ :هجوب هل ةمتاذ

 خوضوملا تاذ ناكل . طقف بلس ىلإ لب ٠ اهلثم باقم ىلإ ال اهنع ولحم عوضوملا ناك ولو

 ىلا . عوضولل ةقءاللا رومألا نم تناك اذإ امأف . اهب موقتلا ىف الو ةنراقملا ىف اههضتقي ال

 . طقاسم ا" ') .٠ هطقاس س (') ' اهيا لكن 001(

 اذإ ن . 0 سنجي س (©) نهر 4 .٠ ذأ م 5 ١١(

 . ام تاذيالول سس (5) . اذإ س (46» + يف دانا



 دك ا ع

 ىمست نأ قحتست تراص « لباقتلا لعوأ « الطب هتمزإو هسنمي تصتخاو « هتاذ ايضتقت
 . ةيتاذ اضارعأ

 عوضوم ىف ىنعأ تسل - تاعانصلل !١'عوضوم عوضوم ىف ةدوجؤملا ءايشألا نإ : لوقنو

 عوضوملا كلذل ضرءت ىلا "'ىه هيف نوكت نأ اهدوجو ىلا "7 ىنعأ « لئاسلل عوضوم

 ىهف ةمزال تناك نإو اهنإف ةفصلا هذهب تسيل ىلا ةيضرعلا مزاوالا امأو . وه وه ام هنألو هتاذل
 ذإ : راثآلا كل نم معأ ىهو فدكو . هل ةيولطملا راثألا نم ارثأ عوضوملا ديفت نأ نع ةجراخ

 ةصصخم ىهثيح نم تذخأ نإف . هنع ةجراخ دجوت 4” ىهو« عوضوملا ىف دجوت امتإ راثآلا كلت
 . عوضوملا اهدح ىف اذوخام ةرتاذ تراص عوضوملا

 اهنأل كلذو : ةيتاهربلا عئانصلا لئاسم ىف تايولطم لمجال ةبيرفلا ضارعألا نأ معاو
 اذإص صخم نأ نكمي امإو . اهتبارغ كلذب لاز ةعانصلا عوضوم صصختل' ثي> نم تذخأ نإ
 . صصخلل صصخلاو ماعلل ماعلا نوكيف سنحلاك وه امل وأ هسنحل وأ عوضولل ةبسانم تناك

 عوضومل اهدوجو سيلف ةقلطم تذخأ نإو . ناهربلا ىف المعتسم نكي مل كلذك نكي ملامو

 سذج نم اهبف رظنلا نوكي الف هريغ ىف دجوت دق ذإ  ةعانصلا عوضوم وه ثيح نم  ةعانصلا

 . ةعانصلاب صوصخل ا رظنلا

 .نمم اعوضوم ضرفي هنأل ىنزح وه امتإ ىئزها ملعلاو . ةيلك امإ و ة.ازح امإ مولعلا مث

 مل كلذك لعفي مل نإف . عوضوملا كلذ وه وه ام ةهج نم هل '"'ضرعي امع ثحببو تاعوضوملا

 «صوص# عوضوم ف سيل رظنلا راصو « مع لك ىف لع لك لغد لب « ايئزح ىنزملا ملعلا نكي
 ملع نأ اذه لاثم . ةنيابتم مولعلا نكت ملو ايلك املع ىنزالا ملعلا "7ناكف « قلاطملا دوجولا ىف لإ

 ضرعي ايف هبحاص رظنيف .ددعلا وهو ةدح ىلع عوضوم هل لءج هنأل ةدح ىلع املع لعج باسحلا
 ناك وأ : مك وه ام ةهج نم اضيأ ددعلا ىف رظني بساحلا ناك ولف . ددع وه ام ةهج نم ددعلل

 , رادقملاو ددعلا ال «ملادامل عوضوملا ناكل .؟ وهام ةهجنم رادقملا ىف رظني ةسدنهلا ىف رظانلا

 نضر اف هزل نراك نادم زو | اهو ادع قب وهام ةيعج ند ةدنلا قاوم ن6 نإو
 نأ ددع وه ام ةهج نم رادقملا ىف رظنب ني> اضيأ هل ناك اذإو . رادقم وه ثي- نم رادقلا

 ناك نإ كلذكو . ادحاو املع اراص دق ناماعلا نك « ددع وه ثي- نم ددعا ضرعي اهف رظني

 . ءاهلا نودي ناك س )١( . ثحر س (4) : . نه ةدهو كيو 0



 ل مع دل

 هل ةهج نم ءىثلا فرظني نأ هل نوكيف « ةكرح أدبم نراقي ام ةهج نم رادقملا ف رظني اذه

 -ذ'هلا قرافي ال باسحلا ١2ناكف « دوجوم وه ثيح نم دوجولل ضرعي اهف رظني نأ هل ناك

 . لوألا

  ناسنإلا ندب نكيلو  !سمأ - بطلا نكتلو  ةيئزحام ةعانص عوضوم ناك اذإ'” كلدكف
 ةكرحلاو قلطملا داوسلاك الثم  ناسنإ وه ام ةهج نم ناسنإلل سيل بيرغ ضراع بلطو
 وه ام ةهج نم هل ةكرحلاو ءام ابيكرت بكرم مسج وه ام ةهج نم ناسنإلل داوسلا نإف  ةقلطملا

 نم وأ « بكم مج وه ثيح نم بكرملا مس ضرعي ايف رظني نأ هل ناكو « ىعيبط مسج
 نوكي ناكف .ايئزح املع نكي لو «ىلكلا ىعيبطلا ملعلا "'نيع وه بطلا ناكل - ممج وه ثييح
 نزأ الإ « مهفلا هيف ريك. و ىعيبطلا ملعلا امهنم دحاو لك نوكي ناك ذإ«ةحالفو ةرطيب اضيأ

 عم لاحي وه '؟”اداوس لب ناسنإل اداوس هلعجي نأ سيل « ناسنإلاب اصصخم اداوس داوسلا لعجب

 « صاخ سأل 9! صيصخت لب « طقف ةبسن *' صيصخت نوكيال ىتح « ناسنإلل نوكي لالا كلت
 . تايناهربلا نم ملع ىف اهيف رظنيال ةبيرغلا ضارعألا نأ نيبف . ةبسنلا تصصخت صاخلا كلذل

 نوكي امإف - ةقداص تامدقم نم ناك نإو  '"'ام ىلع ىف اذه نم ءىش جتنأ نأ قفتا اذإو

 ا"! نك نإف .ربك ألا وأ ابيرغ طسوأألا نوكي نأ امإ سايقلا اذه لثم ىف نأل : ضرعلا ليبسرع انابب

 ناهريلا نوكيف « ىنكلا ممللو رخآ عوضومل ابسانمنوكيف « عوضوملا اذه نم ابيرغ |سمأ طسوألا

 ءابسانمطسوألا ناك نإف . ضرعلا قيرطب ةعانصلا هذه نم نوكي و « ىرحتإ ةعانص نم تاذلاب

 الإو - هسنج نمو هنم بيرغ لومحملا ربك ألا لب « وه هنأل نوكيال هيلع ربكألا لمح نكل
 طسوألا ق> نم نوكيف «هعم لخاد ءىش لجأل اضيأ نوكي الو ٠ ابسانم (!4) ربك ألا ناكل

 هب نيت ىذلا اههجو نعال ةجيتنلا تذخأو « كرت دقرخآ طسوأ ربكألا نبب و هنيب نوكي نأ
 لصأو ملعل أدبم اهنأ ىلع اهرصأ ىرحجي ةمدقم الو . اهسفنب ةنيب ةمدقم اهنايب ىف ذخؤي مل نيح

 نايبلا نوكي الف . عوضوم لصأ نع مزال نيقي الو قلطم نيقي كلذ نم لصحي الف « عوضوم

 . ضرعلاب لب ايقيقح انابي

 )١( ناك ص .
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 ناك نإ و - بيرغ ضرع نم طسو نيهاربلا ف لمعتس الأ ىف ببسلا نأ مهضعب نظدقو

 : © مل ناهرب ” ناهربلا نوكي الف « نيكألا فرطلل ةيتاذ هلع نوكي ال هنأ - امزال

 نكي مل اذإ ىتح « مل ناهرب ” ىف هلك سيل هيف نمت ىذلا رظنلا اذه نإف : كلذ ىلع سهألا سيلو
 ىلا تاسايقلا نع اجراخ اسايق ذئني> راصو « باكلا اذه ىف هيف رظنيمل “ مل ناهرب ” (؟”ءىشلل

 نأب سايقلا ريصي سيل هنإف . كلذريغ وأ ايطلاغم وأ ايلدج كلذ راصف « بلا اذه ىف

 ايطلاغم الو «؟”ايلدج «© ةقداص ىه ثيح نم ةذوخأم ةقداص تامدقم نم اقدص ائيش 50

 ةيسايقلا عئانصلا ماسقأ الو . ناهربلا نع ةجرإحلا نونفلا نم رخآ نف ىف نابي نأ هقح ائيش الو

 ىطعي ام ىلع عقاولا قلطملا ناهربا نايب ىلع لمتّدي باككلا اذه لب . ةسملا هذه نم رثكأ

 ةلعب سيل ىذلا بيرغلا 2” ضراعلا نوكيف . مالا نإلا عم هيطعي ام ىلعو « طق نإلاب نيقيلا

 ىفكو . نيقي نوكي الأ بجوي الو ؛ ناهربلا باك ىف ىذلا ثحبلا نع اجراخ سايقلا لعجب ال

 نوكي الأ ""بجوي (١'هنأ « نيقب هب نوكي ال ةلع هل فرعي الا. نإ لوقي نم لوقب اطوقس

 «ملعلا باط ىفىعسلا عئاض هنأب 47 فرتعيف « هدوجول ببسال ذ, (*!هركذ لج ئرابلاب نيقي هل
 نأ ملعي نأ بجي لب . هدج ىلاعت ىرابلاب نيقبلا وهو «ملعلا هل بلطي ىذلا !١١!ئيثال دقاف وه ذإ

 اذإ ضراعلا اذه نأ وهو : همهف نأ لوألا ملعملا مالك موهفم وهام ضراعلا اذه ف..زت ىف دلعلا

 نع ايبرغ !سمأ ناك «ءربك ألا ناك فيكو : هنم معأ امإ و هل اي واسم امإ ربك الا ناك اطسو لءج

 عوضوم جراخ عقب ايش ىواسام نأ كلذو . ةعانصلا عوضوم نء اجراخ ةعانصلا (١١!عاوضوم

 ضارىعألا نم ربك الا نكي مل كلذك ناك اذإن . هنم معأ وه امع الضف « اجراخ عقاو وهف ةعانصلا

 ع هنم معأ ابي رغ اضع طسوأللا ناكو '١٠”ايناذ اضع ربك ألا ناك نإف .هوجولا نم هجوب ةيتاذلا

 نايبلا اذه لثم نوكي و .مدقتملا نفلا ىف لِقام ىلعو « ادوجو معأ ىه ىتلا تامالعلا لدن م لد

 . ضرعلا لبس ىلع اق> عقب امنإف اقح عقو نإ انايب

 . هجاتنإب ىأ (9 .٠ .ىشلا ص (') . هيلعم )١( . .٠ أو

 .٠ ىضراعلا س (9) ٠ سيل ريخ (4)

 ص نم ةطقاس هركذ لج (4) .ابحيم 69 ملا سياكل
 5 عضوم م (11) 7 ءىشلا س 0( 1 فرتعيلف س (ة)

 ٠١( ايتاذالٍاس .٠



 سل )مو ل

 (١فماعلا لصفلا

 “ىباذلا” ىف لوقلا مهقتو نور - ىنعم ىفو ةيلك ةيناهربل تامدقملا نوك ىف

 . نامز لك ىف نكي نإ و دحاو لك ىلع الوقم “سايقلا باك ”ىفلكلا ىلع لوقملا ناك دقو

 عوضوملا هيف نوكي نامز لك ىفو دحاو لك ىلع الوقم “«ناهربلا باك ””ىف لكلا ىلع لوقملا ناكو

 نمو « « لكلا ىلع لوقملا » نم موهفملا ”ناهربلا باك * ىف فلتخي دق مث . روكذملا طرشلا

 .الوأو نامز "لك ىف دحاو لك ىلع لوقملا وه ”ناهربلا باك ””ىف “”ىلكلا”” نإف « “< لكلا“

 دقو «الوأ لاقي "دق 2*'ىباذلا ىىون نم دحاو لكو . (*'ةيالث طئارش عامتجاب ايلك نوكيف
 00 مزاللا ضرعلاو لصفلاو سنحلا لثم عوضوملا 0 ءىنثلا ناك اذإف . لوأ ريغ لاقي

 ه0 هياع ئذلا كلذ 000 ب لم ىتح هنم معأ ءىث ىلع الوأ لال ناكاذإ هل ايلوأ'7”نوك امنإف

 ناوحلا لع لمت : مسملا نأل : ناسنإلل ايلوأ (١'١'سيل مسحللا نإف مسج ناسنإ لك ” انلق اذإ

 الومم نوكي نأ ناويحلا ىلع هلمح فقوتي الف . ناسنإلا ىلع هلمح لبق ناويحلا ىلعهلمح نوكنف

 نكيملو ءىثل نوكي ىذلا ءىثلاو ناويبملا ىلع لمح دقو الإ ناسنإلا ىلع لمي الو . ناسنإلا ىلع

 رخاالل هنوك لبقو الوأ ؛ ئذلل وهف 4 هل ناك دقو الإ رحت الل نوكك ال 5 لوكا

 ناي هع ةضاقلا هذه قل له اهتدجو « ل الوأ لاقي ام فانصأ تبقعت اذإو

 . كاذ ريغ وأ فرشلاب وأ نامزلاب وأ ناكملاب وأ ةيلعلاب وأ عبطلاب

 عوضوملا ىلعو « الوأ معألا ىلع لوم وهف عوضوملا نم معأ ىلع لوم لك نأ نيبتف
 (1؟0نإف «نيتمتاقل ةي واسم ثالثلا هاياوزف نيقاسلا ىواستم لك ”انلق اذإ سايقلا اذه لعو . ايتنث

 نيقاسلا ىواسنللو « الوأ ثاثلل نذإ وهف . تاثلثملا نم نيقاسلا ىواستم ريغل دجوي (١؟)امم كلو

 ةيناذلا س (؟) 1 ةطقاس بو م )01(

 . تاذلاس (5) . ثالئس (4) . ةطقاس م ()

 . نكمرس ٠ 4١ ماعلا س (00) . ةطقاس ص (8)
 5 رخآلا س )1١١( : نوكي ال س 00( 5 امأف م (ه)



 م |موا دس

 ناويحلا مساك « عوضوملا نم معأ ""'هيف الوأ لودحما ناك امب ر لوألا ١1فنملا اذهو .اينا
 . ثلئلل  نيتمئاقل اياوزلا ةاواسم لثم اي واسم ناك امب رو . ناسنإلل ناويحلاو «لوألا لاثملا ىف

 .ىناثلالاثملا ىف رك ايتاذ اضرع ناك امبرو « لوألا لاثملا ىف أك ةيداملا ىف الخاد ناك امبر اذهو

 ىذلا عوضوملا ةيهامل "7 آموقم الوأ ضراعلادل ضرعي ىذلا عوضوملا نوكي نأ زوجيو

 (؛ىواستم امأو . الوأ هل ضرعي اذكه اياوزلا نوك إف : ثلثملا لثم : ايناث كلذ هل ضرعي

 .هموقي هسنجو . هل ايلاث اضراعو « هسنحلا الوأاضراع نوكيف « ايناث كلذدل ضرعي امنإف نيقاسلا

 « مسج مث ةكرحت الوأ هناف نامزلا لثم : (*' عوضولل ضراعل الوأ اضراع نوكي نأ نكميو

 نوكت لب « عضوملا اذه ىف ةربتعم ةيلوألا هذه ''نوكت الأ ىسعو . مسجم ةضراع ةكرحلاو
 ناك نإو الوأ هل هنإ ليق ىذلا نم معأ ىلع الوم ئثلا نوكي الأ ىه عضوملا اذه ىف ةيلوألا
 ناهربلا نوكي الف « 4” لوأ ريغ ءىش ىلعئث لمح ىلع موقي ناهرب لكف . "واسم طسوتب هيلع الو#
 ىواستم ثلثم لك نأ نيب نم نإف . لوأ هل وهام ىلع ماق امنإ ةقيقحلا ىف لب ؛ ةقيقحلاب هيلع ماق

 لب « نيقاسلا ىواستم وهام ةهج نم ةقيقحلاب كلذ نيبي ملف « نيتمتاقل ةيواسم هاياوز نإف نيقاسلا
 ] رعاة دب

 ضراعلا 2*) اذه نيب نإف : ةطساو عوضوملا نيبو هنيب نوكي الأ لوألا طرش نم سيلو
 (١1هانيب دقام طرشلا لب . هنم برقأ ضراوع اهلك كرم ادودحو طئاسو ثلنثملا نيب و ثاثلل

 . الوأ

 ةلمج 'نم اذه نوكي نأ نكمي الف « عوضوملا ةيلك ىلع الوم سيل '' ناكام امأو

 نم وأ «ئذلاعاونأ تايهام ىف ةهلخادلا تايئاذلا ةلمج نم لب « ئثلا ةيهام ىف ةلخادلا تايتاذلا

 .- ةطقاس نما

 5 عوضوملا اذهل ةبسنلاب ايلوأ المح لوم اضيأ وهف « هيلع لومحملا عوضولا راس طسوتب الوم ناك اذإ ىأ (0

 . لوأ ريغ لمح ىأ : .ىث ةاكلال . "' لمح ” ةللكل ةفمص " لوأريغ”” (6)
 . ةطقام ص ٠ )١١( هانمدق س )٠١( . ةطقاس س (9)



 حج و007 بح

 ( ليبسب 2 عوضوملا ةيلك ىلع لمج امنإ نكل . ئذلا ةيتاذلا ةيصاخلا ضارعألا لمح
 . انلقام ىلع لباقلا

 نوكف : ةتبلأ هتحت اعون مدقت ال ىلا سنه ةمسقملا لوصفلا لثم وهف لوألا مسقلا امأف
 سانج الل ةيلوأ الوصف نوكتو « اهسانجأ موقت الو اهموقت امنأ ةهمج نم عاون الل ةيلوأ الوصف
 . اهعاونأ مسقت الو اهمسقت 6 اهنأ ةهج نم

 سنملا ريصي نأ جاتحيالو «همعتال ىتلا ام سنهم (؟!ةيصاخلا ضراوعلا ىهف ىناثلا مسقلا امإو

 نوكي نأ ىف جاتجيال مسملا نأ لثم + ضراعلا كلذ لثم لوبقل ذثنيح ايهتيف انعم *” ام اعون
 الوأ ريصي نأ ىلإ كام نوكي نأ ىف جاتحيو « اناسنإ وأ اناويح ريصي نأ ىلإ انكاسو اكرحتم
 . اناسنإ لب اناويح

 نأ . 2 (”)اهلومح ةمدقم” لاقي, نأ نيب و “ةيلوأ ةمدقم” لاقي نأ نسب قر هنآ معاو

 ىذلا امأو قيدصتلا ىف ةطساو اهلومو اهعوضوم نيب نوكي نأ جاتحتال ىتلا ىه ةيلوألا ةمدقملا

 هنوك عم ناك اذا “ ناهربلا راك >”ىف اياك نوكي امنإ لومحملاف . طئاسوىلإ جاتحيام اريثكف هيف نحن

 1١' صحم سيل ةيئاذلا ضارعألا نم ناك امو . «0ايلوأ « نامز "لك ىف لكلا ىلع الوقم

 سنجل ىناذو ؛ ضراعلا كلذ ١1”هدح ىف ْدْخْوِي هسنجنأب عونللىتاذ وهف «هل دجو ىذلا عونلاب

 (١١'جوز لثم : عوضولل ةيتاذ ةدتاذلا ضارعألا سانجأ نوكت دقو . هدح ىف ذوي هسفن نأب

 ايتاذ نوكي دقو . جورلا وهو هسج .كلزك « ددعلل ىلوأو ىناذ ضرع هنأ م جوزلا

 ددعلل ايئاذ اضرع سيل  مسقنملا وهو - جوزلا سنج نأ لثم «هسنحلا نكلو عوضوللا 701

 . مكلاوهو ددعلا سنحلا ىتاذ هنكلو ؛ريداقملا ف دجوي هنأل

 . امس (') ٠ بيس بس (') 3 عوضوملا ءىثلا س )1(

 ن اس س ٠ ةصاللا ضراوعلا نم ىهف س (4) .٠ اهوهجم س )53( 5 ةطخ )6( َّك ّ , . د 1

 .٠ صاخب س (1) . ناك ريخ (6) . ةطقاسم (0)

 )٠١( ءاطلا نودي دح ص ٠ ( 0011جون نإ س م م 1  4١١ةطقاسم .



 هس ١ "ما دل

 بجيف عاوضوملا كلذل ايئاذهسنج نكي ” ووقارلا ب م عوضومل اتاذ | اضرع ناكام لكو

 ايتاذ نوكي ال دقف رهوحلاا ريغ ىف امأو . هماقم 1 : او ع وضوملا سنجل ايئاذ دلاغال نوكي نأ

 ةيتاذ اضارعأ تسيل اهسانجأو « مغنال ةيتاذ ضارعأ قافتالاو رفانالا نأ لثم عوضوملا سنحل

 . محلا ىف تعقو امبر لب « مغنلا سانجأل

 كلذ نم 2١ كل لهسو « ام ةراشإ هللإ كلان رمشأ امم صاخلا لوألا ىلكلا تفرع دقف

 ضعبو دودحلاك ةصاخ 27 ىهام عوشلا ةيهامل ةموقملا ةيلوألا تالو.حملا نم نأ ملعت نأ

 ع( ةيلوأ تناك نإ و « ةصاخ ريغ ('؟ىهام اهئمو ؛ ناويحلل ساسحلاك | ب وو |لوصفلا

 قطانلا ىري نم دنع ناسنإلل قطانلاو ءجوزلل نيب واسم مسقنملا لثم لوصفلا ضعب و سنحلاك
 . كلااو ناسنإلل اكرتشم

 ةنلوأ اهتف ةنناذ: ضارعأ نع ىلا .تالومخلا انآ وب ضان لوا دلناو :نضاخرتخ لوا نشحلاو
 نم نيتللا نيتي وازلا نوك لئم 2*” ةصاخ ريغ ةيلوأ اهنمو « ثلثلل ثلثملا اياوز لا **ةصاخ

 (؛” امهتيواز نع نيطخ ىلع عقاولا طال 4 هنإف : نيتماقل ١١( نين واسم ةدحاو ةهج

 ؛ ؟'ةلباقملا ةلخادلاك ةجراحلاا ةيوازلا ريصملا نيطخ ىلع عقاولا طلو « نيتي واستم نيتلدابتملا
 . رابتعالاو ىنعملاب نانثا وهف تاذلابادحاو ناك نإو طحلاا اذهو . ا.هدحأل صاخحم سيل نكلو

 ةهج ىيواز لعامل « نيطخ ىلع عقاولا طحللا ١١٠ه ديذفن ةينينثالا هذه روصت كيلع بعصنإف
 . ناتي واستم نيةلدابتاا نكل « نيتفلة# امهايإ لعاو ا رخآلاو « ١١١ نيتبواستم ةدحاو

 . عونلل 21نايلوأ ؛هلصفو « اسنج نكي مل ''''اذإ ءلصفلا سنج نأ ني نم لوق لبقيالو

 هر نانا لريصتلا اذه راقلال هنأ ىبشو

 . وهاس (9) 2. ةلففاس نه-1] ٠ م مث س 01(

 . ةيصاخ س (6) . ايلوأ ناك س (4)

 )1١( ةيواسم ثالثلا تاطوطخملاف .٠ ) )7اهيواز س .

 . ىلا عقاولا طل اضيأ ةيلوأ ىهو : اهانعم (8)

 . طلح وهر ةلباقملاو هلخادلاو ةجزاحلاك ةي وازلا ريصملا س (؟)
 . دإس ١١( . ةيواستم ص )١١( الز با



 دل | م8 ا دآ

 نم معأ ناك اذإ طسوألا نإف : ىلوأ ل سبل ام ىلع الوأ ناهربلا نوكي دق هنأ لعاو

 نوكي لب ءالوأر غد ألا ىلعهلمحن وكي ال ربك الا نإف ءربك ألا هماع لمحو )١( ىلكلا سايقلا ىف رغصألا

 « اعممح ناممألا عمتجي دقو ٠ ناث ناهرب رغصألا تايئزج ىلع هنكل « '''ناهرب لوأ هياع ناهربلا

 طسوأللا نوكي 0508 : نيد اقل هب واسم ثالثلا هاباوز نوك تبغملا ثاثملا ىلع ناهربلاك

 سبيل هنكل . هنم رعأ وأ « لاثملا اذه ىف أك طسواالل اي واسم ريك ألا ناك ءاوس رخص الل اي واسم

 ٠ تملع دق ام" هنم معأ وه ام ىلع لاقي

 ثاثلل ىتاذ هنإف نيتمئاقل ثالنلا ةاواسم لثم عوضوملاب ة-داخ نوكت دق ةيئاذلا ضارعألاو

 درفلا بورمذا ىناذ ضرع هنإف جوزلا لئثم كلذو « ايئاذو صاخ ريغ نوكي دقو ؛ هل اسمو

 ددعلا ناالف ىناذ هنأ امأو . رهاظ وهف صاخ ريغ هنأ امأ . "7 صاخ ريغ نكلو « جوزلا ىف

 دقو « ايواسم نوكي دق صاخحلاا ىباذلا ضرعلاو . هدح ىف دَخحْوِي هعوضوم - سنج وهو -

 واسم هنإف نيتمئاقل ثاللا ةاواسم لثذ ىواسملا امأو . قالطإلا ىلع ءىثشلا نم صقنأ نوكي

 . ددعلل جوزلا لثف صقتألا امأو ٠ ثلثلل

 امإ و « لبق هب اناثم ام ىلإ قالطإلا لع صاختا امإ : 20” نوكيف صاخلا ضرعلا (؛) امأو

 ددعلا ساج نأل ددعال ةيتاذل ضارعألا نم هناف : ةاواسملا لثم هجو نم ,ءأو هجو نم صخأ
 رعأو ددعلا ضعب ىف دجوي هنأل « هجو نم ددعلا نم صخأ هنكلو . ملاوهو هدح ىف ْدْخْؤِ

 هذه ىلع ةيتاذلا ضارعألا نم ناك امو ٠ ريدا ةملك ددعب سيل اهف دجوي هنأل هجو نم هنم

 نامزلاو ظءلاو طخلاكرخأ'"”عاونأو « انه اه ددعلاك هعوضوم مسقي هناف "”الباقتم ناكو ةهخلا

 . كلذ هبشأ امو

 50 ليم وتم» نئاحلا وأ عاونأ ةقيقحلاب )7 ىه ام ةيئاذلا ضارعألا تاعوضوم نمو

 اهنم دحاو لكل نإف : مكلاو مسملاو ناويحلا لثمو « ةيتاذلا هضارغأل ناسنإلا لثم ةيلاع وأ

 ريثك ىلع لاقت ىلا ىناعملا ىهو «تسيلواعاونأو'١٠'اسانجأ هب ام اهنمو .انلق ام ىلع ةيئاذ اضارعأ

 )١( لوأن اهرب ب م م (0) . ةطقاس ص ٠

 ) )0نوكي دف س (6) ةطقاس ص (4) . ةطقاس ص .٠

 )١( وهس (4) . اعاونأم مك ب (0 . الباقم س ٠

 .٠ ةطقاس ص )٠١( 5 ةطسوتم عاونأ وأ سانمجأ س 0(



 هس 8# مآ دس

 دوجولا <''ىثم تالوقملا ف ةلخادلا ءايشألا ةيهام ىف ةلخاد ريغ مزاول ىهو « ةيوسلاب ال نكلو
 ثحيي ةيناذ'“ضراوع ال ضرعي و . ةيلاعلا "” سانجأالل ةهج نم (') ناهيبش امهو « ةدحولاو
 اضيأ نوكت دقو . نكملاو بجاولاو « .لولعملاو ةلعلاو «لعفلاو ةوقلا لم ةعيبطلا دعب ام ىف اهنع

 . احل '؛' عاونألاكو دوجوملاو دحاولا نم صخأ رومأل

 اني اكو « ددعلل نايتاذ ناضرع ةاواسماللاو ةاواسملا نأ انيب 20! دق :لوقنف دوعتو : اذه

 '" مسقنيف : واسم ريغ وأ ايواسم نوكي نأ '" امإف ددع لك مث . ددعلاب نيتصاخ ريغ امبنأ

 . ةافوتسم ةمسق درفلاو جوزلا ىلإ مسقني ددعلا نإف اضيأو . ةافوتسم ةمسق امهملإ ددعلا

 تحن الو ددعب سيل ام نأل : ةيلوأ ةمسق تسيل ىواسملا ريغو ىواسملا ىلإ ددعلا ةمسق نكلو

 : كلذك مسقني ددعلا سنج اضيأأو . نامزلاو مسخلاو حطسلاو طخللا لثم : كلذك م سقني ددعل

 ةمسقلا امأو . ددعلا ''سنحلا امهب ةيلوألا ةمسقلا نذإف . واسم ريغ امإ و واسم امإ 5 لك نإف

 نإف كلذلو . ددعب سيل ام ىلإ سايقلاب ةيلوأ 2١١١ ةمسق ددعلل ىهف درفلاو جوزلا '١' ىلإ
 1 (14)درف امإ و جوز امإ 5 لك 30 لوقن الف . ةافوتسم ةمسق (1"!امهب مسقني ال ددعلا سنج

 مقتسمامإ طخ لك : انلوقك لباقش نوكت (6١)دق ةمئاذلا ضارعألاب ةيلوألا ةمسقلا نإلوقنو.

 ناويحلا نم نإ : انلوقك لباقت ريغب نوكت دقو . درف امإ و جوز امإ ددع لكو « نحنم امإو

 3 رئاط هنمو فحاز هنمو ؛ 077 نتاع هنمو حجاس وه ام

 اهتبسنو سنحلا ىلإ اهتبسن نوكت الو لوصفب نوكت نأ امإ ةيلوألا ةافوتسملا ةمسقلا نإ لوقنو

 نأ امإو ؛ 2!ةلرخآ لكك ىف ةيلوألا ةبسن ناك نإ و ءانيب ام ىلع ةيلوألا ىف ”ةفلتخم عونلا ىلإ

 لك انلوقو « واسم ريغ امإو واسم اما مك لك انلوق لثم ةيلوأ اضيأ سنجل ىه ضراوعب نوكت
 اهب ةمسقلا تناك نإو ةيلوأ سنجل نوكت ال ضراوعب امإو « نكاس امإو كرحتم امإ مسج

 )١( سايجألا, © . نابش س (1) . لثئموهوس .

 امإس (”) . ةطقاس س (4) . ةطقاس راوقا م (؟) .

 ( 0سنفيام (9) . درفلا ىلإو س (4) : مسقيف ب 66 م .

  0٠١ةطقاسم . )١١( اهبس () . ةمسقوب ممم .

 ( 2نوكي س 5 ) )1١4دقر م (164) . اورف امإ و طجرؤيف س 5

 ه0 ا . قابلا ىف اذكو شام وهام س
3 
 . ةدح ىلع ةفلخم ةلاح لك ىف دصقي هلمل 211



 مح ١4١ ب

 ددع لك انلوق ثم : هنيعب اعون ولص اذإ سنجل ضرعت اه ضرلوعلا تناك اذإ كلذو -- ةيلوأ
 امولعم ١١ اعون ددعلا رص ىل ام لب ءالوأ ددعلل ضرعي ,سهل درفلاو جوزرلاف «درف امإ و جوز امإ
 ناويحلا ةمسق كلذكو . هعاونأل ةمزال ضراوع درفلاو جوزلا نأل : ادرف الو اجوز نكي م
 اهعئابط تماق نأ دعب عاون الل ضوعت ىضراوع هذهنأل : كلذ ريغو كاحضلا ريغو كاحضلا ىلإ
 ة.سقلا ةهج نم ىهف . ضراوعلا هذه نم ءىش ضرعي نأ ىف سنجلا| ةعيبط ىفكن الو . ةيعونلا

 . هل ةيلوأ تسياف اهتاذب امأو ؛ سنجل ةيلوأ

 ام ددع كلوق ىلثم : ةصوصخم سنحلا ةعيبط ذخانو نحتمت نأ نيرعألا زيبمت ىف نوناقلاو

 امهضورعف «نيلا- ىف نارصألا هل ضوعي نأ احللاص كلذ نوكي نأ نكمأ نإف . اه مسج وأ
 ب ادع دق لو نكس نأو كرحت, نأل حلصي ام امسج نوكي ناحتمالا اذه 3 دنعو . ىلوأ

 امل ضرع دقو اهروصتت نأل ةيفاك ةيمسملا ةعيبط نإف .ادرف نوكي نأو اجوز نوكي نأل حلصي
 دق اهروصتن نأ ىف ةيفاك ددعلا ةعيبط سيلو . امم لصف قوحل ىلإ تفتلن نأ لبق ناصألا

 كل '* نيبت اب هتقحلا اذإ لصف نهذلا ىف اهيلإ مضني مل ام نيرعألا نم دحاو (؟) ال ضرع
 . ضراعلا كلذ اهقحلي نأ ذئنمح

 ال1 2" لوأ وه لب « هل '' لوأ الوةافوتسمب سيل ام سنجل ةمسقلا ءاحنأ نم نوكي دقو

 امإ 5 ىلك كلوقك هتحن مل وأ « واسم امإو صقان امإو دئاز امإ ددع لك كلوقك « هقوف

 . درف امإو جوز

 ىلا ضارعألا نوكتو « ةمسقلا ثيح نم سنه ةيلوأ نوكت ىلا ةمسقلا نإ اضيأ لوقنو

 ضارعألا كلت نوكت نأ ؛"'امإ : ةثالث ماسقأ ىلع «**عونلل لب سنجل ةيلوأ تسيل اهيلإ مسقنا

 نيتيقابلل ةي واسم هنم هيواز نوكت نأ امإ ثلثم لك انلوقك هعونب اصاخو !يلوأ اهم داو لك

 نيتعومجش هنم نيتي وأز لك نوكت نأ امإ و « نيتعومج نيتيقابلا .:.ه مظعأ هنم ١١ ةيواز وأ

 )١( اعالج وأ اعاودع س (') . ةطقاس س .

 ) )1ىلوأ س (0) . ةحاو ريغم . ١( عونلاب سس .٠

 ٠ هنم ةيواز نوكمت نأ امإ و س )٠١( . امإوس (9)
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 جرفن صاخ ضراع ىنئاثلاو « ةبوازلا مئاقلا ثاثملاب صاخ ضراع لوألاف . ةثلاثلا نم 17 .رظعأ

 لثم صاخ ريغو ايلوأ اهنم دحاو لكنوكي نأ امإ و. ةي وازلا داحب صاخ ضراع كثلاثلاو «ةيوازلا

 .فحاز امإورئاط امإ و حباس امإ و ءاثم امإ ناوي> لكو« درف امإو جوز امإ ددع لك : انلوق

 اصاخايلوأ اهضعب نوكي نأ (')امإ و«:هب اصاخ نوكي الف ام عونل ايلوأ ناك نإ و اهنم دحاو لك نإف

 « صاخ ىلوأ كحاضلاف : كحاض ريغ امإ و كحاض امإ ناويح لك : انلوق لثم صاخربغ اهمضعب و

 . نساك ربع لو كلغ اهلا فو

 نيلصف وأ نيعونب اسيلو ددعلل ناضراع درفلاو جوزلا نإ لبق مل هنأ ىف ببسلا نإ لوقنو

 « هتيهامو هتقيقح لاك وهو هغابم فرعي ددعلا ىرم عونلا نأ وهو : 4 رهاظ « نيمسقم

 ني وأسنم مسقني له هنأ رظنب الإ درفلاو جوزلا هل فرعي الو « درفلاو جوزلا ىنعم ام فرعيو

 ماسقتالا هل اني نوكي نأ ىضتقت ال « هغابم ىهو « هتيعون نروكتو . م.قني سيل "وأ

 . هلباقمو نييواستمب

 لصف وأ ددعلا نم عونلا كلذل اسنج امهنم دحاو لك نوكي نأ امإ واخي ال درفلاو جوزلاو

 نكمب '١( فيكف « عونلا كلذ سفن ملع دقو « عونلا سفن نوكي وأ . اصاخ الصف وأ سنج

 عونل ةيجوزلا دجوت دقو ؟هل اصاخ الصف نوكي نأ نكمي فيكو ؛ "هل امزال اضراع نوكي نأ
 ” ذف ةيدرفلا كلذكو رخآ

 نأ زوجي دقو ؟ )٠٠١ ١( قالطإلا ىلع تايئاذلا نمائيشوأ ساج لصفوأ اسنج نوكي فيكو
 تالومحملا تسيل تايئاذلا 24 تناك و « 40 هل كلذ مهفي الو ددعلا كلذ ىنعمو هانعم مهفي

 : ددعلا ىنعم لثم هل ىتاذ وه ام اهانعم عفرب نأ نكميال )٠١( ىلا لب « تقو لك ىف مزلت ىتلا

 نوكيال نأ الإ مهللا « نابتسي و لمأتي ىتح ددع ةعب رالا نألوجي و ددعلا ام لقعي نأ ئميال هنإف
 ىنعمام انماع دق نحو . ةعب رألا ىنعم عم نهذلا ىف رضحأ نوكي (0١١الو اموهفم ددعلا ىنعم

 . نم ليق ايف س ( . ةطفاس م (') : مأ س )01(

 ءاو ص (6) . نإريغ (4)

 . ةطقاس كلذكو م (0 . ةطقاس ص (1-1)

 . كلؤر ص (9) . هلوه مهي الو م )40(

 )٠١( ىذلاسص . )١١( وأ س .



 ال عم

 ىردن الف كشن نأ نكمأ « ةئامسمخو فلأ لثم ام ددع ىنعمو هانعم انرضحأ اذإف . درفلاو جوزلا

 ركف عونب هلباقم وأ نيفصنب ماسقنالا لاح لمأتنو نيبتسا ىتح درف وأ جوز هنأ ةهلهو لوأ ىف

 انإف «ةيناقلاو ةعب رألا لثم ةلهو لوأ ىف هنأك وأ ةعرسب هيف كلذ فرعيام ددع ناك نإف . رظنو
 انل حوليف « ليلق هنأل نكلو  ةيناقلاو ةعب راالل ىناذ هنأ لجألال""”جوز هنأ ةعرس, مكحت امنإ
 سيل نذإف . تبثتسي نأ ىلإ فقوتي ناكل كلذ حولي ال ناك ولو . بيرق نع فصتتم هنأ
 ١. فصنتلا وهو هل هانفرعرخآ ضراع روهظل لب « هتاذل اجوز ةعب رألا نوك 27نايب

 لي وطتلا ىلإ جاتحيال ددعلا فانصأل ىناذال ضراع جوزلا نأ اهب فرعي رخأ هوجو انه اهو

 نكمي الو« سانجأ الو ةيتاذ لوصفب اسيلو ددعلا فاندأل نيضراع درفلاو جوزلا ناك ؟؟*اذإف . اهب

 موقملا لصفلا هنيعب وه سنجل مسقملا لصفلا نأل - نيمسقم نيلصف الو ددعلل نيعون انوكي نأ

 « هريغو ددعلازم عون عون ىلإ سايقلاب اماع اضرع امهنم !؟!دحاو زك نوكي نأ قبف عونلل

 . ددعلا ىلإ سايقلاب اصاخ 22” اضرعو

ةعبرألا لئا لوقنف : ةعرس هب كحنو ةلهو لوأ ىف كلذ فرعن انإف س )0(
 1 حا جيز هنا 

 . نزإف ص (©) ٠ حوضوو روهظ ىأ 00

 ٠ هريغ ص (ة) لعام ىف 04)



 بج ١ع اح

 " عبارلا لصفلا

 ملام اريثكو « هطعن مل نأ انب نظي و ©”ىلوألا ىلكلا انيطعأ امب ر انإ لوألا ميلعتلا ىف لبق
 دق نوكي امل ببس وه اهم دحاو « رومأ ةيالث كلذ ىف بابسألاو . هانيطعأ انأ انب نظيف هطعن

و ءازك ةكرح ؛يرملا جراخ كلف ىف كرت سمشلا نإ انلوق لثم « طعن ملانأ نظي و انيطعأ
 رمقلا نإ

 ضراوعلا هذه نإف . لكلا طسو ىف ضوألا نإ و ءاذك ةكرح برغملا ىلإ هري ودت كلف ىف كرحتي

 . "9 باّكلا اذه طرشب ةيلك تسيل اهنأ نظيو ةبلوأ لكلا لع ةلوقم نوكت
 ةلوقم الو اهبف كرتدم ريغ اهعئابطو ةدرفم دوجولا ىف ءايشألا هذه نأ كلذ ىف ببسلاو

 . كلذكس مألا سيلو«ةيلكب تسيلف ةيلوأ الثم تناك نإ و اهتالومم نأ نظيف «دوجولاف ريثك لع
 (4)|م ةعيبط ىلع لدي“ سم.شلا* انلوق نأل كلذو . نافلتخم “«سمشلا هذه#انلوقو“ سمش” انلوق نإف
 ناهرب لك مث. هنيعب دحاوب ةعيبطلا كلتنم صاصتتخ ا ىلع لدي امئاف “سم. هذه“ انلوقو .امرهوجو

 سمشلا ةعيبط تناك ول ىتح ؛ سما هذه ىهام ةهج نم اهيلع نهربن انسلف سمشلا ىلع هب نهرب
 ريغ نم سمشلا ةعيبط دري لب « هيلع قي مل ''امم ناهربلا نك « سمشلا هذه ريغ ىلع ةلوقم
 ةعيبطلا كلت: تناك )ول ءىشب اهيلع محن وأ ءىثب اهيلع نهربنف . مومع الو صوصخ رابتعا

 . عيمجميل الوانتم ناهربلاو كدملا ناكل ىسمش صخش فلأ ىلع ةلوقم

 ةلوقم دوجولا ىف ىهام ةهج نم «“ ةيلك ” لاقيف .ةثالث هوجوب ةيلك اهل لاقي ةيلكلا ةعيبطلاو
 . طرشلا اذهب ةيلكى هام ةهج نم تايلكلا نع لاقت ةيلفعلا ماكحألا تسيلو ءنيريثك ىلع لعفلاب
 "7 تليق نأ قفنا نإ و «نيريثك لع دوجولا ىف لاقت نأل ةلمتم ىهام ةهج نم «ةيلك ”* لاقي و
 هنإ لاقي ىتح (1*سنقق (8'هل لاقي رئاط سم نم ىحي اكو« عبسم تيب لثم دحاو ىلع لالا ىف

 ١١( هطعن ل انأ نظنو ىلألاو ىلكلا ىلممن فيك اأ ىف عبارلا لصفلا س .

 . هل ةجين' رأ ناهرب ىف ةمدقم ىلرألا ىلكلا محلا انيطعأ ىأ )0

 . ةطقاس ص (4) . لوألا يلعتلا ىأ ©
 . ليف ةثاللا تاطوطتخخلا ف 207 .2٠ مضوأ وهوول ىتح سس )١( . اهي (ه)
 م ىفارحلا رئاطلا م-1 سقتوف ةداكدل فيرحت هلمل (1) . املس (4)
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 لاقي و . رخآ ") هلثم هتفيج دامر وأ هتفيج نم ثدح لطب اذإف 2١١ دحاو ملاعلا ىف نوكي

 ناي نكلو « مومع ناكمإ دوجولا ىف هل اضيأ الو مومع لءفلاب دوجولا ىف هل سيل أمل “ ةيلك ”

 مضنيرخآ ىعمو ىمأ هيف ةكرشلا دوجو عنم نإ و«ةكرش هيف نوكي نأ عنميال هل لقعلا روصت درجم
 ةدحاو اهنأ روصتو اهروصت نوكي الف ةعيبطلا سفن امأو .ادبأ ادحاو الإ دجويال هنأ لع لديو هيلا

 . نيريثك ىلع لفعلا ىف لاقت نأ نع هدحو عنام ريغ ءىش اهروصت لب « ادحاو ائيش ددعلا
 ظ . كلذزي وجم نع لقعلا عني ىذلا وه هروصن ءارورخآ ىنعم نكلو

 ديز تاذ انمهوتك ددعلا نم درف روصت هروصتو هانعم سفن ىذلا وهف هل لباقملا ىنزحلاو

 الضف - مهوتلا ىفالو دوجولا ىفال « ديز وه امب «ديز ةيوه نوكت نأ نكمي الو . ديز وه امب

 لقملانأ وهو . نيلوألا معي اهنم ريخألا ناكو . ةئالثلا هوجولا هذه ىلع لاقت ةيلكلا عئابطلاف

 ةعيبطلا سفن اذه سيلو . رخآ ىنعم هروصت ىلإ مضني وأ اكرتشم اهنم روصتملا نوكي نأ منميال

 .ةداي ز رابتعا الب اهدحو ةعيبطلا نم ديزأ وهو « رابتعالا اذه اهب انورقم ةعيبطلا لب «ةيناوملاك

 رابتدا وه (؟' ىذلا ةيلكلا رابتعا سيل رابتعالا اذه نأ نظيال ىتح هيلع هبنبو اذه طرتشي امإ و

 . طقف ءىثلا ةعيبط رابتعا وه لب ؛ ةميبطلا رابتعا ريغ

 بجو . تامدقملا تاعوضوم ىفو مولعلا ىف ربتعملا ىلكلا «*!هلعجن نأ ىغبني ىذلا وه اذهف

 اياضقلا هذه لاثمأ نوكت نأ بحياالو . ىرخأ عضاوم ىف ىنعملا اذه نم هتعمس ام ريذتع نإ

 ديز لثم اصخش اهعوضوم نوكيام ىه ةيصخشلا ةمدقملا نأ دقتعت نأ بحي لب « ةيصخش كدنع

 هيف ع وضوملاف سمشلا لثم ناك ام امأو .هيف ةكرشلا عوقو غنمي هعوضوم روصت سفنام لك

 . ةيلك هتمدقمو ىلك

. 
 ةطقاس ص (6) . ص ىف ةطقاس (؟-0)

 )١( ادحاو ص ٠

 لع نس (0) ٠ ىذلابم (4)



 دل ١156|

 . "”كلزك '"ارخآلا دحاولا حصي نأ دعب ةتالثلا هوجولا نم هتيلك ناك فيك ١١ لسن الو

 لك ىلع تكح دقف « نفع ىهام ةهج نم سمشلا ىلع تكحو اذك سمشلا نإ تاق اذإف

 ىلكلا ككح ىف كرتشي نأ عنميف ةريثك سومش نوكت نأ عنمب امنام نأ الإ « 147 تناك ول سم

 سمشلا هذه ىلعو ؛ *'ىلوأ ىناذ قالطإلاب سمشلا ىلع مكحلاف . ايلك هتلعج تنأو « نوريثك

 ةدحاولا ةهشلا هذه ببس اذهف : للاوأ ريغ

 ىلوألا هذه سكع اهنأك 2١7 ىهو ؟ ةيناثلا ةهبثلا ببس وهف ةثالثلا بابسألا نم ىناثلا امأو

 كانه ناكو . عضو هنأ "” نظف لكلا ىلع لوقملا عضي مل هنأ ىف امهدحأ . اعيمج نيهجولا ىف
 (8”اماع محلا ناكف دحاو لك ىلع مح امل هنأ هيف ببسلا نأ ىناثلاو . عضي مل هنأ نظف عضو

 ىلع مح 290 كانه ناكو ؟ ىلوأ هنأ هتاف دق ناك ذإ ايلك ةقيقحلا ىف نكي لو ىلك هنأ بسح

 عقب نيطحلل ىلؤأ ىزاوتلا نإ 2"! لئاقلا لوقي مك 2''' اذهو . ايلك محي مل هنأ نظف دحاو
 نيطخ نم ءىش ولخيال هنأل كلذو . ةمئاق ةدحاو ةهج نم ةلخاد ةيواز لك لجعيف طخ امهيلع

 ةيلوألا طرش نأل : كلذك سيلو ايلك لكلا ىلع لوقملا نظف . ناي زاوتم امهو الإ ةفصلا هذهب
 نيتفلت# اتناك لب ةمماق ةدحاو لك نكت مل نإو  ةدحاو ةهج نم نيتللا نيتيوازلا نأل « تئاف

 كناذو ناطحلاا '"”ناذهو . نيطخلاا ىلع الوم نوكي ىزاوتلا نإف  نيتمتاق لثم امهعومم نكل
 ريصف طخ امهماع عقو ناطخ وه ءىثلا كلذو . الوأ هل دوجوم ىزاوتلا ءىث امهمعي ناطحلاا

 . نيعفلت# وأ نيتمئاقو نيتواستم اتناك ءاوس « نيتمتاقل "9 نيتلداعم ةدحاو ةهج نم نيتلخادلا

 امأ . أطخللا وأ ةرورضلا اهيف عقوت ةهبث ىهو . ةئلاثلا ةهبثلا ببس وهف ثلاثلا ببسلا امأو
 هعأونأ نم دحاو لك ىف مكحلا نيبيف .هل مساال ةفلتع عاونأل ماعلا ىلكلا ءىثلا ناك اذإف ةرورضلا
 هنأ نظ ماعلا مسالا نادقفل هنم معأ ءىلثل محلا دجوي مل اذإف . ةصاخ تانايبب ءامسإ 2140 اهل ىتلا

 ١( كلذل س (9 ريخألا ب (') . ليت ب . لايتالو سس .

 ) )4ةطقاصس ص (1) . ىلك لي ل. س (0) . اهدوجو ضرتفنا سمش لك ىأ .

 ) )0ام ىلع مكحلا ناكوس (4) . نظو س ٠

 ؟ ىلوألا ةلاهلا ىف ىأ (4)
 . مضوي مل هنأ نظو لكلا ىلع لوقلل عضو اهيف .َلا ةلاخلا ىهو ةديدحلا ةلاخلا اهب دصقي 0

 اعم نيتلداعم س )١9( . ناذهفس )١( . لئاقس )١١(



 سو ١ # ا/ عم

 ةسانتملا ريداقملا نأريداقملا ف نهربي نأ هلاثم . ىلك هيلع انم مكحلا نأو « اهنم دحاو لكل ىلوأ
 (1)ةيسانتم نوكت تلدب اذإ ةبسانتملا دادعألانأ دادعألا ىف اضيأ نهربي و ؛ ةبسانتم نوكتت تلدب اذأ

 وه لب .امهتمدحاول ايلوأ سيل هيلع نهربملا نكلو . رخخآ ناهربب '''امهنم دحاو لك ىف نهربي دقو
 نأ ةسدنهلا ةعانص ىف الو باسحلا ةعانص (؛”ىف عضوي ال ملا مسا نأ الإ '' 5 لكل ىلوأ
 عضوي ةسدنهلا هعانصو . زواتالو سنج معأ (6) هنأ ىلع اهيف ددعلا عضوي باسحلا ةعانص

 هنأكو «نيتعانصلا بسحب ”مودءم كلا مما نأكف .زواجت الو سنج معأ هنأ ىلع '"”رادقملا اهيف
 ىلوأ ضراعلا اذه نأ ةعانص لك ىف "'نظيف . مسا ماعلا ىنعلل نيتعانصلا 47 ىدحإ ىف سيل
 [ب١٠٠ ]اذه كلزكو . نيتعانصلا ىعوضوم سنحلا للوأ(١١١ةقيقحلا ىف وهو( !١١ هتعانص عوضومل

 . م وذ وأ تاذلاب م وه ام كلذ ريغ ىفو لاوقألا فو مغنلا ىو نامزألا ىف ررقتم ١!لدبتلا

 « هعاونأ ىلع لب « ىلقأ هيلع محلا ىذلا ماعلا ىلع ال نهربي نأ هلجأل عقي ىذلا ببسلاو

 ةعاذصلا كلتل عوضؤم معأ نع جراخ لوألا ماعلا نأل امإ و « انلقام ىلع مسالا نادقف امإ

 كلذ صخت لاوحأ نم عون عون ىلع هنكل و « ادج بعص ماعلا ىلع ناهربلا نأل امإ و « ةيناهربلا

 هتحن ىلا تايعونااو 22140 ىسنج هنأل لايحلا 1؟”ءاذحب بصتتيالماعلا نأل امإ و ؛ لهس عونلا

 1؟!لييذت هياء نهربي نأ ماعلا كلذ نأث نوكيو ؟ هئاذحم بصتنتف لايحلا ىلإ برقأ نوكت
 . ةيسدنملا 1١7 تاليكشتلاك ام

 اضيأو . نيتعانصلا ىفرئاج ريغ مكلا مسا نإف : ليدبتلا لأسم ىف ةعمتجم اهلك ىناعملا هذهو
 ريداقملا ىلع هتءاقإ لبست امنإ ناهربلا نافاضيأو . نيتعانصلا 17! ىدحإ تاعوضوم نم سيل علا

 ١١( ه ىلأ ؟ تناك اذإ انلوق لثم كلذو - ١ ىلأ ١١ « 2ىلأ ؛ ع : ىلأ ؟ تنك ١١ .
 . أطخ وهو ؛ ىفالإ ص (4) . امس ( ٠ اهم دحاو لك لع نهرب س (؟)

 اهبنأ ص )(

 1 ددملا وهو لصفنملا ملا لباقم ىف ماهلاو طخلاو حطسلاك لصتملا مكلا انه رادقملاب دارملا 3

 . دحأ س (6) , امودعم كلا مما ناكف س )007

 . ةقيقحلاب سس .٠ )١١( ةعاص ص )٠١( . نظررم (ه)

 (١١ دحمم 2( 7 ليدبتلا ب م س . )١4( "سنج س ٠

 )٠6( لاكشألك س () . ليخي م . )١0( دحأ س .



 سس عماد

 )١( دحاو زك ىلع ماق دقنوكيف .ءازحألا لاح ةهج نمددعلاللع موقي و «فاعضألا لاح ةهج نم

 لكشتلابرادقملاو ددعلا ليخت نأل اضيأو . اعيمح '''امهمعي وحن هتماقإ بعصو ءهصخت ةهج نم

 عيو ؟ هصخعي !؟'ثحب كلل عضوي ببدلا اذهو .ما' ليفت نم لهسأ مهولا نم برغل
 اهرثك طخ لإ رك تحاسع رادقموهامةهج نم - رادقملا ىلإ بسن مل لب « هعاونأل

 طحلاا نم تايعونلا 2 ىلإ ماكحألا ةبسن تناك ذإ « ةدح ىلع لك مسحلاو حطسلاو طخلااب

 . ليختلا ىلإ سايقلا محب قلطملا رادقملا ىلإ اهتبسن نم لهسأ مسحلاو حطسلاو

 ةهج نم هعوقو ةيفيك امأو ؛ ةرورضلا لبق نم 0 طلالا اذه ببس عوقو هجو اذهف

 ماعلا ثلثملا عاونأ نم ثلثم ثلثك ماع ىنعم داحأ ىف ةرظن لوأ ناسنإلا رظني نأ كلذو : طلخلا

 اهئافيتساب سحب مل اهلك اهافوتسا ناك '"”نإف « اهلك اهئافيتسا ىف هجولا ةيفيك سحب نأ ريغ نم
 ئدتب»ب نأ هلو . دحاو لكل صاخ !؟!ناهرب وأ ماع ناهربب !سمأ اهنم !“*دحاو لكف 02000

 هرظن ءادتبا صخو هنع هب غاز طلغلا نأ الإ ٠ الوأ هل ''''هنأل قلطملا ثلثملا ف كلذ نيبتف

 .ىطلاغملا ءارقتسالا ىلع لمعي نأالإ قلطملا ثلثملا ىلإ لقتني نأ هنكمي فيك ذئنيخ . تايئزحلاب
 اذه نإف . ىلكلا ىلإ .- اهؤافيتسا ققحتم ريغ وأ - ةافوتسم ريغ تاينزح نم محلا لقني نأ وهو

 تايئزحىف ناك مح ىأ دوجونم مزليال هنأل : ناهربلا ىف ةطلاغم وهو ٠ لدهلا ىف ةطلاغم سبل
 هيبشلا ىعانقإلا محلا امأو . لكلا ىلع '''' نيقيلا مدلاب ميت نأ انيقي اهئافيتساب رعشن مل 'ىث
 .ناهرلا ى ةلقلادم وهو لدالتا ن :ةطلاطتب ادع يمان كاذلوم بورتو لا روك هنن وشما
 قلطملا ثلثملا وه ىذلا *ىثلل "15 هني فيك تائلثملا نم تايئزحلا ىف رظانلا اذه نأل
 ىلإ مكحلا لقني نأ دعب هل ناك هل لمصح ناك ول ىذلا نفيا يا ءافيتسا نقرت نكي ملا

 كلتلّلوأ محلا نأ بسح 6 كلذل هنمنتي ١ اذإو ؟ 03 هبلعو كو هل محلا ىذلا قلطملا ثثملا

 لضبيالا دارأ نمو . باّكلا اده قي رطب اياك اهنم فنص لك ىلع محلا نظو « تايئزحلا
 مفري نأب كلا ةيلوأ نحتمي نأ ةفلتخم ناممل ان راقم ملا ناك اذإ بوبا لوز كلانا ةفرسأ

 1 -اييخت م 6 س ف . اهمعبي ص ١'( ++. هلق اي نحر

 , طلغلا س م م )30 . قف نس( ”.٠ ةلئقاس نضع 1

 . ناهربب س (1) . دحأس 3 . نإوأس 1
 كلذكو م (١1؟١ ىلا ن0 1 هل نأل (6(

 ءافتساب نس (6١غ) ٠ هلام ١1١١(
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 تب , قاوبلا تلطب و ت.دَأ اذإ اف : امهئاد دحاولا كلذ لدبيو ؛ اهنم ادحاو الإ ىناعملا ةلمح

 ؟جلاف . محلا مفترا - كلذ نركمإ ول - قاوبلا تيقب نإو عفترا ''' اذإو « محلا

 فواستت تسفر اذإف: .. .نكش انقيا وهو و نا دن نيقاسلا ئواسم تلم اذه لام .؛ الوأ أ

 "ا نيتم اك هك ااوز تانغ نورك تدعو 6 كلخملا تاو ؟ ساحم نم هيوكو نيقاسلا

 ثلثملا نأل قيال أم نكلو . اتباث مكحلا ناك « ثلثملا بيو لكشلا ىنعم عفري نأ نكمأ ولو

 نيفانلا يراسل ا ىلا قلو محلا اذه قبي مله لكذلا قبو ثلثملا تعفر اذإ مث . قسال

 دجن + لكلا بنا> نمو . ثلثملا تابثإ و نيسعألا عفر عم اتباث مجحلا .دجن « ساحن نم هنوكو

 ثلثلا ىلك ؟ىحلا نأ نيناحتمالا نم عمتجيف . ثلثملا عفرو نيرعألا عضو عم افتر ؟لا

 . رغغال

 .٠ ةهح س فو 3 "تمن اقل د

 نيتمم اقل هي واسم س ("1) ا )01(
 )1١( تإ و س



 "” تماخلا لصفلا

 '"امتابسانمو نيهاربلا تامدقم ةيرورض قيقحت ىف

 تابولطم '"' ىلع تناك اذإ كلذو « ةيرورض نوكت نأ بحي ناهربلا تامدقم نإ مث

 ةجيتنلا لب . ريغتيال اتباث نوكيال ريغتي نأ زوجبام طسوب بسنكي ام نأل : ليق . ةيرورض

 . ريغت ناكمإ اهيف عقيال ةيرورض تامدقم نم مزلت ةيرورضلا

 اهضعب نوكي نأ ريغ نم موزللا ىف (؟!ةيوورض رومأ : نيهجو ىلع (؟' ةيرورضلا رومألاو

 بسك ىف عفنتال 2*'اهنأ لبقانحصوأ دقو . ةجراخ مزاول هذهو « ةعيبطلاو رهولا ىف اي رورمض ضعبل

 . اهتاذب ةدوجوملا رومألا هو « ةعيبطلاو رهوملا ىف 0 ةيرورضو ؟ ىنيقيلا معلا

 لخاد عوضوملا ىتلا ''”امأو .هرهوج ىف عوضولل ةيرورض ىهف عوضوملا د ىف ةلخادلا امأ
 قالطإلا لعام | : اضيأ موزللا ىف عوضولل ةير ورضىهو «رهوحلا ف ىرورض اهلعوضوملاف ءاهدح ىف
 .دحاولاعونلل موزللا ىرورض ناك امناهربلا ىف اهنم ذوخأملاف «ةلباقملا ىلع ىتلاو . ةلباقملا لع امإو

 سمألا ىلع ناهببلا ىف الخاد سياف « عونلاب دحاو عوضوم ىف دجوي الو دجوي اسم ناك نإف
 . ىرورض وهام ثي> نم ىرورضلا

 1 لاو

 يا

 موزلملا نإ لوقي نأ دناعلل نإف (8)اي رورض سو ىرورض صأ هب جتا لوق لكو :
 .دودحولا متاد نوكي نأ بجمال ذإ « دوجولامتادب سيل همزلي اف « دود>ولا ماد سبل ة ةتعضو 2

 نيقبلا ة ةوق ماكحتسا )5( نإف «لييسلاهذهم نوكي هب رورض امهنأ أ ةاعدملا ةحئتلا لاطبإ نراك نإ

 نمطملا اذه ابن نوكي الاب وهاب ةرورلاو

 .٠ ةطقاص س (؟) . اهبسانمو س (') ٠ ةطقاس بم ١(
 ٠ ةيرورض رومأو ىأ )5( ٠ هنأ س )6( ٠ م ىف طقاص (4-4)

 .٠ نذإؤفبمىم (9) . ايرورض لوقلا كلذ سيلو ىأ 0 + ةطقاس نم 210



 د |هوؤ

 : ةلوبقم وأ ءاهسفن ىف ةقداص نوكتنأ ىلع ئدابملا ذخأ ىف نورصتقي نيذلا نأ اذهنم نيبتف
 نإ ريغ نم « اهارتو سانلا ةفاك اهب فرتعي ىأ : ةروهشم وأ .«مامإ وأ موق دنع اهب 2'”فرتعم ىأ
 نولضي دقف « «لدحلا )باك ”” ىف هفرعن أك ةقداص ريغ تناك امبرو - قدصلا ةيلوأ نوكت

 : ةهالب و طلغ وأ ةطلاغ» نيقيلا باط ىف اهاثمأو تاروهشملاو تالوبقملا لمعتسا نإف : ليبسلا

 تناك و « رظنلا هيف ىذلا سنجل ةبسانم نكت مل اذإف تاقداصلا امأو . ةبذاك نوكت نأ نكمي ذإ

 اننيقي اهب عقي ناك نإ و "'”ىملعلا نيقيلا عقي اهلثمب ىتلا ةهملا نم ائيش نيبتال « ةبيرغ ةيجراخ
 ةرورعضال « 4” طقف ةجيتنلا قد ىطعت امنإ و ."ىشال ةرسانم للعلا ذإ : للعلا ىلع لدتال اهنأل

 . اهقدص ةيمل وأ اهقدص

 ريغوىتاذ ريغ طسوألا ناك اذإ هنإف : اير ورضنكي مل اذإ اصوصخو (1'ايسانم ق> لك سيلو

 ")اي رورض نكي مل نإف . ىرو رضريغ("”وأ اي ورض ربك ألا نوكي نأ امإ وا الف «رغص'اللىرورض

 هيلع ناهربلا نوكي نأ الإ « اضحم انيقي نكي ملف ؟ تباث ريغ رغصألا ىلإ هتبسنب نيقيلا ناك

 ىرورض ره امئإف اي رورض ناك نإو . ةرورضلاب دوجوم وهام ةهج نمال «نكمم وه ام ةهجنم

 ريغ هنأل رغصألا نع طسوألادحلا لوزي نأ نكمي هنأل « هيلع سايقلا دنع اي رورض سيل هسفن ىف

 دوجوم 'ىثلاو نظلا ذنب لوزيف هطسوتب مع ناك ىذلا *ىثلا قبيال ذئنيف . هل ىرورض
 شع ىل اذإن « ناوي>- شام لكو ىْشِي هنأل ناويح ناسنإلا اذه نأ انملع اذإ (80انزف . هسفن ىف

 صألاو .ناويحب سيل وأ ناوي> هنأ ذئنيح ردن ملف « ىثملا طسوتب بستك ١ ىذلا ملعلا انع لطب

 . قاب هسفن ىف

 ناويح شام لك انلوق نأل : طسوألا دحلا لاز نإ و لوزيال نيقيلا اذه نإ (4!لئاق لاق نإف

 ىئللةعوضوملا هتاذ مادام - امئاد !٠١ ناوي> وهف ام اتقو شام هنأب فوصوم * نق لك اةانعن

 باك ”ىقملعام لع شم نإ وانيقي(١٠'ناويح وهف شام هنأب فوصوم*ىبث لك نإف  ةدوجوم

 . لملاب 9 تان ء فرتمم سم بم (1)

 ىنعمر : ةب ولطملا ةجيتنلل ابسانم ىأ (7) ه الوس (©) + كقف نما 6

 ٠ وطسرأ نم 80بالو 6 ؟7هبال4 6 78بال١ نراق ٠ هنيب سنج ىلع اقداصلرمحملا نوكي نأ ةجيتلل بسانم

 . امأنم 4١( . طقاس م (7-0)

 . طقاس س ٠ )1-٠١( هطقاس نى لآل



 دهم ١١ه ادب

 فودوم لك ىلع ناويحلا لمح نأل : ةيرورض ىريكلاو ةيدوجو ىرغصلا نوكتف « “ سايقلا

 :٠ ملع اك ةيرورضنيده نع ةجيننلاو ؛ ىرورض م اتقو ىشم ولو -- ىثمم هنأب

 . , نيقيلا دفيمل كلذ الول «ىناهرب سايق ىلإ ةوقلاب هعوجرل نيقبلا ديفي امنإ اذه نع باوحلاف

 ةرورضوحت ىلعال «** سايقلا باك ”ةرورمذ وحن لعابترورض ذوخأملاة ي رورضلا ىربكلا نأل كلذو

 هنا ندع لكان اهقيقطحنا "نا ويعو نورس شارت لك [لزقاكل سوس« ناطر ناك"
 ىثمي نأ هنأش نم ام لك نإ ةلعلاب فرع نوكي نأ امإ ولت الف : ةرورضلاب نآويح.وهف ىثمب نأ
 ايقيقح !باث نيقيلا نكي مل ةيللاو ةلعلاب '"'فرعي مل ناك "'نإف . ةلعلاب فرعنكي ل وأ «ناوي> وهف
 داكي ىثملا اذهو .ةلعلا سايقب نيقيلا بستكا امنإف «فرع ناك نإو . لبق هانحضوأ ام ىلع ايلك

 باوبألا ىف ليقام ىلع رخخآ هجو نم ناويحلاب و «هجو نم ناسنإلاب ةيتاذلاضارعألانم نوكي نأ

 . ىثملا وهو - ىناذ ضرع هيف طسوألا نأل ايناهرب,لوقلا اذه راص ( )٠١9 ١ ام نوكيف . ةمدقتملا

 امهاربك نيتمدقم ىلإ ةوقلا ىف نيتمدقملاب عجري نيقيلاب اتفرع اذإ نيتمدقملا لاح قيقحت نإ مث

 لك ”انلوف ةوق هتوف «ةوورتقلا ناوبحويفام اتقو ىثمبامم دحاو لك ”انلوق نأل كلذو : ةي رورض

 لك ”اتلوقو . «ةرورضلاب ناويح هناف ىئمي نأ حصي و ىثمب نأ نكمي و ىثمي نأ هنأش نم ام
 هعم اذه قدص قدص ىتمو ”ىشثمي نأ حصير ناسنإ لك ” انلوق ةوق ىف هنإف “”ىئثمي ناسنإ

 انلوق 2” ناكو « اهب نيقيلا مص ىتح ةلعلاب تفرع ىربكلا تناكو كلذك ناك ؛؟' اذإو

 نيدهلل امتاذ اضراع طسوألا ناكو « هتاعب امولعم انيقي الوق «ناوي- وهف ىثمب نأ هنأش ام لك ”

 « ىثمي نأ حصي و ىشمي نأ نكمي ناسنإ لك : لوقت كنأك ناكو «ايناهرب سايقلا ناك «نب رابتعاب

 اذه ةوق ىف روكذملا سايقلا ناك املف . ناوي> وهف ىشمب نأ محو ىثمي نأ ها

 هنإف © لعفلاب هنيعب سايقلا اذه وه (77نوكي الأ كلذ فرضي سلو انيقب جتنأ « سايقلا

 «نيقي عقب مل اذكه لعفلاب هنوك الإ نكيمل ول لب . اذكه لعفلاب هوك نم ءاج ام نقيا سب
 عوقو لاحتسا كلذ ''هتوق ىف نكي مل ولو « اذكه ةوقلاب» هنوك ببسل نيقيلا عقو لب

 . *'هي نيقيلا

 . سف طئاس (0-9) 5 نيقيلا اهي ل س قف . وهو سس ١(1(

 . ناكفس (©) . اذإف س (4)

 ةطقاس س (4) . ةوق س (7.لانوكيالأ كلذ رضي سيلو س 273



 هه 3 لو -

 جنت نأ ن كمي دق كلذكف « ةبذاك تامدقم نع ةقداص جاتن متت نأ نكمي ناك دق هنأ اهو
 ةهجنم كانه اهقدص نكي,ل ةقداصلا ةجيتنلاأ امو ٠ هي رورض ريغ تامدقم نع هب رورض ةجيتن
 قدصدجوب دودحلا كلت سفن نم نأو«ةقداص اهتاذب تناك اهنأ ١١ ةهج نم لب سايقلا ١١ نيع
 نع موزللا ةهج نم ةيرورض نوكت ال انهاه هي رورضلا ةجيتنلا كلك « ضرمعلاب ولو اهتجيتن

 ا ةرورض اموت وحن لع بلغت نأ دودحلا ةوق ىفو «ةي ر ورضامتاذباهنأ ةهج نم لب «سايقلا

 وأ ةقداص © ةجينتلا نأ ىردن الف « تامدقملا بذكب نا كسي دق كانه نأ امو

 انه اه كلزك «رخآ هجوب ابسسفن ىف اهقدص معي ملام  اهسفن ىف ةقداص تناك نإو - ةيذاك

 رخآ هجو نم اهترورض معن ملام (؟7 ةيرورض ريغ وأ 4! ةي رورض ةجيننلا له ىردب الف كس

 . ىرخأ تامدقم نع لب اهنع حولي ال وأ « اهتوق ىفو تامدقملا كلت عم حولي

 ريغ جاتنإ نكمي ال انه اه كلذك « قداوص نع ةبذاك جتذت نأ نكمي نكيرمل كانه نأ او
 . ناتي رورض طسوألا دحلا «*0اتبسنو ةيرورض

 ام نبي قرفو . ةرورضلاب جتنت دقف اي رورض اًئيش جتنت ال تناك نإو ةيضرعلا تامدقملاو

 سايق لك سيلو « ةرورضلاب جتني سايق لك نإف : ١" ةرورضلاب جتني ام نيب و اي رورض جتني

 , ال هنإف ايرورض جتني ل 4' نإف « ةرورضلاب اجتنم "” لوقلا ناك اذإو . اي رورض جتني
 اةلاننإف اينيقي نكي ملذِإ و "ىش دوجوب معلا اههادحإ :نات دئاف هعبتي نأ نم دب ال لب « ةدئاف نع

 اذك اذك نأ فرعي نأ نيب قرفدنأ اك « ىنيقيلا ملا نيبو قلطملا معلا نيب قرفف . هببم لهن
 : ناهربلا ىف ام ةهج نم مفان وهف اقلطم ايناهرب ارظن نكي مل نإو اذهو . اذك اذك ل فرعي نأو
 ىناثلاو . هتيمل هنك نم فشكي ٠2!وأ هنع ناهربلا رصقي ل دوجولا ىف هلوخد تبث اذإ 'ىثلا نأل

 ناهربلا نأل « ناهربلا ذخأم نع ديعب اذهو . ةمدقملا ميلسقب حمس امدنع بطاخناو مصخلاا مازاإ

 ) )1-1١ةيرورض سم ب (") . طقاس س ٠ مرزألا ةرررض ىأ هترورض اهنأ رهاظلاو ٠
 . سرى طقاس (4-4) :.. ايفا سا

 مزلت ام ىأ ةرررضلاب جتني ام 217 ١ ةب رورض بسن نع ةب رورض ريغ جاتنإ نكمي ال ىأ د

 ٠ ةيرورط هجن جاب نأ اي رورض جنب امو « اي رورض ايقطنم اموز) هتامدقم نع هتدِننأ

 ٠ نإوس اهل ٠ الثم سايقلاك صاخ وحن ىلع ةفلؤم تامدقم انه لوقلاب ديري 0
 . نأ ىلإ اهامم ٠١١( . اهنإف س (9)



 نوكت الو . ةيرورض نوكت نأو اهايإ قحلا مياست ىلع لب « ة«.'ةلل مصخلاا ميل لع فقوتي ال

 ىهجو دحأ ىلع ةيتاذ ءاهتر ورض عم «امتالومم نوكت نأ الإ ناهربلا ىف ذو+أملا وحنلا ىلع ةير ورض
 /ةيشافلا مضر اوغات [ و, اف وسو انانجا انا سن سك لك ةنفالنأ كلاي ىورقلا 33 هناا
 ملعي الو « ةقلطم ضارعأ لب تايرورمض ريغ امإو ©« ةبيرغ تاي رورض امإ ىهف كلذ ىوس امو

 نإ نكمي ملءايتاذ طسو'الل ربك لاو ءايتاذ رغص“الل طسوألا ناك «'' اذإن . ةتبلأ "ىش ةبأ ١١اهنم

 ةصاخ نيهاربب تايسدنطلا لثم ةصاخ تامدقمب ملع لك نيبي لب . رخآ ملع ىلإ لع نم لقي

 بيرغ نابي وأ 2؟”لوقنم نابي مولعلا نم 'ىش "ىف لخدي لو . ددعلاب تايددعلاو « ةمدنلاب
 . ةجمتنال ةبمانم تامدقملا نوكتف - دعب اذه مونسو هيف ناكرتشا اهفالإ

 )١( ةطقاص ص .

 3 قف
 . لوقم ب (4) +: ةطفاش نتا . اذإوس '



 اد ١ لال يب

 )1( سداسلا لصفلا

 اهلئاسمو اهثدابم ''نارتقاو اهلئاسمو امثدابمو مولعلا تاعوضوم ىف
 ةلومحلا اهدودح ُْى

 تاعوضومو ئدابم - ةيرظنلا اموصخو  تاعانصلا نم دحاو لكل نإ '' لوقن
 : ةعانصلا كلن ىف ىه هربت الو ةدانصلا كلت نهربت اهنم ىلا تامدقملا ىه ئدابملاو . لئاسمو
 امإو « اهقوف ملع ىف نهربت امنإ و «*'اهيف 1” نهربت نأ نع اهنأش ةلالحلا امإ و « اهحوضول امإ
 . ليلق اذهو « هنود ملع ىف لب « ملعلا كلذ ىف نهربت نأ نع 277 اهتأش وندل

 ضراوعلاو « اهيلإ ةيوسنلا لاوحألا نع ةعانصلا ثحبت امنإ ىلا ءايشألا ىه تاعوضوملاو

 وأ هعاونأل وأ عوضوملا اذهل ةيتاذ ضراوع اهتالومم ىتلا اياضقلا ىه لئاسملاو . امل ةيئاذلا

 . معلا كلذ ىف اهلاح " أربتسيف اهيف كوكدم ىهو « هضراوع

 هيلع ايف ضرغلا نأكو . ناهربلااهياع تاعوضوملاو «ناهربلا اهل لئاسملاو « ناهربلا اهنم ئدابملاف

 . ئدابملا ( وه ) هنم ىذلاو « عوضوملا وه ("* كلذ هلجأل ىذلاو « ةيئاذلا ضارعألا ناهرب |

 ملعا ةكرحلا دوجو داقتعا لثم ىلع لعب ةصاخ دابم امإ : .نيهجو ىلع ئدابملا نإ : لوقنو

 ىهوةماع دابم امِإ و . ىضايرلا ملعلل ةياهنلا ريغ ىلإ رادقم لك ماسقنا ناكمإ داقتعاو « ىعيبطلا

 وأ باجيإلا هياع قدصي نأ امإ 'ىث رك ”انلوقك مع لكل قالطإلا ىلع ةماع امإ : نيمسق ىلع

 أدبم اذهغ :”ةيواستم دحاو *ىشل ةيوأسملا ءايشألا” انلوق لثم مولع ةدعل ةماع امإ و «“بلسلا

 هلام ىدعتي ال مث « كلذ ريغو نوحللا ملعو 290 ةئيملا لعو باسحلا لعو ةسدنملا ملع هيف كرتش

 (1١) لوقتو ص (9) 3 قارتفاو مه ب )0 1 ةطقاص ب(و م ٠

 ) )4اهلزتم س (5) . هيف سس (6) . نهربتتم ٠

  )0ةطقاس ص (8) . نيبنسيف س .

 ٠ لبق تركذ اهنأل أطخ وهو ةسدنطا م ()



 سس مة د

 ةاواسملا نإف + ريغ الإ (9اهتاوذو تايكلا ف نا واسملا سه ءامشألا هذه نإف : (١)ام دقت

 , 29 كارتشاب الإ ةوذوأ 1 وه ٠١ ريغل لاقتال

 امتاعوضوم ءازحأ وأامتاعوضوم عاونأ وأ ةعانصلا عوضوم اهتاعوضوم ىتلا ةصاخللا ئدابملاو

 ريغوأ عوضوملاب ةصاخاهتالومح تناك  ةعانصلا, ةصاخلاا *ىدابملا ىهف 2** ةصاخللا اهضراوع وأ

 اهامتسا ناك نإو « ددعلاو ةءددنهلا نم تامدقم ىف ةاواسملا لثم « هسنجم لب ("'هي ةصاخ

 «ددع ىواسم ددعلا ىفو « رادقم ""”ىواسم ةسدنملا ىف ىواسملا نأل : اهب اهصصخم ةعانصلا ىف

 : هنيعب هجولا كلذ ىلع قاناو ىعيبطلا للعلا نم تامدقم ىف ةداضملاو . ةءانصلاب صاخ امهالكو

 ةصاخ (ضيأ ةداضملا الو « باسحلا عوضوم الو ةسدنطلا عوضومب ةصاخ تسيل ةاواسملا نإف

 ئش ناك نإنكلو .رهاظلا ىلع رابتعالاو ىءيبطلا ملعلاعوضوم وه امةهج نم ىعيبطلا ٍلعلا عوضومب

 تناك« ئدابملافهعوضوم ءزح وأهعوضوم عونوأ ملعلا عوضوم ىلءالوم ةيتاذلا ضارعألان م وهام
 عوضوم سني صاخ نيب واستمب مسقنملاف ««نيواستم مسقنم جو ةدوتع لك "3م رقك ةياع عاملا

 . عوضوملا سفنب اصاخ لومحتا 4! ناك « “جوز وهف نيو واستمب مسقني ددع لك ””نلقذإ و . جوزلا

 . صاخ ريغ أدبم وهف ؛ هنم معأ وأ ةعانصلا عوضوم نعاجراخ أدبملا ىعوضوملا نأك اذإ "'امأو

 تامعتسا ١!اذإ و . لعفلاب امإ و ةوقلاب امإ : نيهجورلع مولعلا ىف لمعتسن ةماعلا ئدابملاو
 نكي ملنإ "ليقف طقف اهتوق(١١' تلمعتسا لب ؛ سايق ءزجو ةمدقم امأ لع (١١١لمعتست لةوقلا

 بلسلا هيلع قدصي نأ امإ ءىش لك نأل لاقي الو ؛ قح  اذك وهو  هلباقف اق- اذك
 تلمعتسا اذإ و . نيركانملاو نيطلاغملا تيكبت دنع الإ هنع ىنذتسم روهشم اذه نأل: باجيإلا وأ

 ىسدنم ا ملعلا ىف روك ذملا أدبملا اذه صيصخم ىف انلوقك اعم اهءءزح ىف امإ !١ تصصخ لعفلاب

 بلسلاو باجيإلا انصصخو «رادقملاب ءىتثلا انصصخ دقف .«نيابم امإ و كراشم امإ رادقم لك“
 ءايشألا لك ”” (6"!انلوقك ئهو : ةماعلا ةمدقملا انلقنكف عوضوملا ىف امأو . نيابملاو كراشملاب

 . كارتشالابم «4) . اهووذوم '") . ةاواملاىهس (')
 . واسم س (0) . ةطقاس س (1) : .ةيضاخلا نو م81
 امأف س (9) . ناكوس ()

 )٠١( اهاتلمعتسا اذإف ع . )1١( لمعتست ال ىهف سس . )١١( لمعتسن امم لب س ٠

 . انلوق س ٠١( :. سد ناوع.لدقلا اهاكاو نما 0147 لاق وص (1م



 -_-- ١١م1 اح

 . “ ةيواستم دحاو رادقمل ةيواسملاريداقملا لك ”” نأ ىلإ * ةيواسام دحاو ءىشل ةيواسملا

 . اضيأ انل ىضم ىذلا 2''رابتعالا ىلع اذهو . هلاحب لومحما انكرتو رادقملاب ءىثلا انصصخلا

 بسحب ةداخ نوكت نأ امإ : نيمسق ىلع ام ٍلع لئاسمب ةصاخلا ئدابملا نإ اضيأ لوقنو
 . لئئاسم وأ ةلأسم بسحب وأ « هلك ملعلا كلذ

 ريغ نوكي [ب١.١] دقو .باسحلا ملعل ددعلا لثم درفم عوضوم ملعلل نوكي دق هنإ لوقنو

 : هوجو ىلع كلذو ؛« هب دحأتت ءىبش ىف كرتشت ةريثك تاعوضوم ةقيقحلا ىف نوكت لب ؛ درفم
 سنج ىف مسملاو حطسلاو طالنا كارتسشا « هب دحتملا ءىثلا وه سنج ىف كرتشت نأ امإ اهنإف
 ؛مسحللاو حطسلاو طخلاو ةطقنلا كلارتشا 2"!اهنيبةلصتم ةبسانم ىف كرتشت وأ .رادقملا وهو هب دحت

 كرتشت نأ امإ و . عبارلا ىلإ ثلاثلاو ثلاثلا ىلإ '"'ىناثلا هسنك ىناثلا ىلإ اهنم لوألا ةبسن نإف

 ءاضعألاو طالخألاو تاجازملاو ناكرألا ىنعأ بطلا لع تاعوضوم كارتشاك ةدحاو ةهياغ ىف

 كرتشت اهنإف « دحاو عوضوم ءازحأ ال بطلا تاعوضوم هذه تذخأ نإ - لاعفألاو ىوقلاو

 كرتشت نأ امإ و . «؟'ةداعلا ىلإ اهتبسن ىف قلحلا لمعلا تاعوضومو ؛ ةحصلا ىلإ اهتبسن ىف

 دحاو [دبم ىلإ اهتبسن ىف كرت. اهنإف « مالكلا ٍلع تاعوضوم كلارتشا لثم دحاو أدبم ف

 . ةيمهلإ امنوك وأ ةعيرشلا ةعاط امإ

 ريغ هتعيبطو هتب وه ةهج نم قالطإلا ىلع ذخأ دق نوكي نأ امإ ملعلا عوضوم نإف اضيأو
 نوكي نأ امإ و . باسهل ددعلا لثم ةقلطملا ةيتاذلا امضراوع تبلط مث «ىنعم ةدايز اهيف طرتشم

 الصف نوكي نأ ريغ نم هتعيبط ىلع ىنعم ةداي ز طارتشا ةهج نم نكلو «قالطإلا ىلع ال ذخأ دق

 آلا ضراوع ىف رظنلا لثم ةهحللا كلت نم هقحلت ىتلا ةيتاذلا هضراوع تبلط مث « هعونب

 . ةكرحتملا

 :لوقتف هدرون اهف طيسبلا عبق, بكرملاو . ةيطرشش ةبكرم امإ و ؛ ةيلمح ةطيسب امإ ةلأسملا”و
 نإ : لوقنف عوضوملا ةهج الوأ لمأتنلف . عوضومو لوم ىلإ ةمسقنم ىهف ةطيسب ةلأسم لك
 نم انثاك وأ '"'هعوضوم ةلمج ىف الخاد نوكي نأ امإ ام ملعب هصاخلا ةلأسملا ف «”عوضوملا

 عوضوملا دحاوناكءاوس هعوضوم سفن امإ هعوضومةلمج ىفلخادلاو .هل ةيتاذلا ضارعألا تلمح

 ٠ م ىف طقاس عوضوملا نإ لوقنف («©) . ةداعلاو قلحللا س (4)

 .٠ صاملا| معلا كلذ عوضوم ىأ 5(



 هس |١هةهملا د

 ؛ ىعيرطلا معلا لئاسم ىف كلذو ؟هل ةياهن ال ام ىلإ مسقني مسحلا له :انلوق لثم عوضوملا ريثكوأ

 ؛ رساقلا '!'طاغضنالل وأ عبطلاب قوف ىلإ عفدني ءاملا ىف سوبا ءاوطا له :انلوقك هل عون امإ و

 هعوضومل ىناذ ضرع امإف : هضارعأ نم ةنئاكلاو ؟ بلقلا وأ غامدلا هؤدبم بضغلا لهو

 ةءاضإلا له :انلوقك هعوضوم عاونأل ىناذ ضرع وأ ؟اذك ةكرحل ةداضم ازك ةكرح له: انلوقك

 نامزلا نإف ؟ نوكسلا دعب نامزلا له : انلوقك هل ىتاذ ضرعل ىناذ ضرع وأ «ةنخسم ةيسم.لا

 ءاطبإ له : انلوقك هل ضرع عونل ىناذ ضرع وأ « مسجل ىناذ ضرع ىه ىتلا ةكرحل ضراع

 ضعب نإف : ضعب نود تاكرحلا ضعب ضراوع نم ءاطبإلا نإف ؟ نوكس للختل وه ةكرحلا
 . ةتبلأ عطيت ال ةعرسلا ةيوتسم تاكرحلا

 بلطتو ةينإلا ةلوهجم امنأ ىلع ةلأسملا ف لوما نإ : لوقنف لومحملا ةيحان نآلا دصقنلو

 ةعيبط نوكي نأ زوجي ال « ةينإلا نود ةيللا اهيف بلطتو ''!ةيللا ةلوهم ىه ىتلا ال « ةينإلا اهيف
 ةيناذلا تالومحلا نإن . ةلصحم عوضوملا ةعيبط تناك اذإ امهنم اعمت# ائيش وأ « لصف وأ سنج

 ؛ تماع دق ام ءىثلا "١ققحن اذإ ءىشلل دوجولا ةنيب نوكت نأ بجي ءىشلا دح ىف ذخؤت ىتا

 ؛ سايق وهف طسوأ دحب ناب لك سيل نكل : طسوأ دحب نييت نأ اهضعب ىف نكمي ناك نإو

 لومحلا دح طسوألا دحلا لعجينأ (؛”لثم « طسوأ دحام هجوب نيت نأ نكم دق تادوألا نإف

 سيلو . لومحملا نيبو عوضوملا نيب طمويف « رغد الل كلذك طسوألا لعجي وأ « "هر وأ

 ىلع ناك اذإ ةنابإلاو تايثإلا ىلع اسايق نوكي (مإ سايقلا نإف : قيقحتلا دنع اسايق كلذ لم

 . ناقرتش دقو ناعمتجمي دقو . مللا (0!ىفخ ىلع ناك اذإ مالا ىلع امايق نوكي و ؟ تابثلا ىفخ

 :ايولطم نوكي نأ زوجي امثوهف ©« لصف وأ سنج وأ دح وه له لومحلا اذه نأ بلط امأو
 ساسحلا نإف . نافلتخمم نامأ ءىثل الصف وأ ام اسنج هنوكو ام ةعيبط ءىثلا نوك نأل

 . سنج لصف وه «ناسنإلا ىلإ سايقلاب و « ىرحأ ةهج نمو ؛ ام ةعيبط ساسح وه ام ةهج نم
 وه له وأ « سنجي سيل وأ ناسنإلل سنج وهل هنأ اذه لثم ىف لك ا! نوكي نأ هبشيف
 نم ام ىنعم وه ام ةهجنم دوجوم ناسنإلل وه له هنأ لكش الو ٠ سيل وأ هسنحل وأ هل لصف
 ٠ مومعلا رابتعا هلربتعا اذإ سنج لصف وأ اسنج نوكي نأ هنأش

 )١( ققح س (9) . ةينإلا نآرقف بم مامأ س ةءارق هذه (') . طاغفضنالا وأ س .٠

 . مسرلا وأ دحلاب لومحملا فيرعت ىأ )ه١ . قاتم بم (4)



 هل ه8 اح

 ةرطفلا ملس سيل نم « ام نايبب تاماذلا ةموقملا تالو.حلا هذهلاثمأ دوجو ىلع اضيأ هبأب دقو

 ملو هضراوعب فرع ناك اذإ ام ءىثل اهدوجو ىلع نهريي دق اضيأو ٠ ةيلوألا ٌىداملا لع هبي [ك

 لو لاعفنا وأ ليف هلوأ « ءىث ىلإ بوسنم ود ام ةهج نم الثم فرعف : همهوج ققحن نكي

 . سفتلا سنج ىهوحلاو ؛ هوجي سيل وأ يهوج سفنلا له باطن انأ لثم : هتاذ فرع نكي
 ىه ام ةهج نم اهانفررع نكلو « اهتاذب سفنلا انف رع دعب نكت مل اذ !اذه بلطن ا نكلو
 ةهج نم اهانفزع اذإ ةلملابو .٠ ةزاورحلا ليعاؤألا اهنع ردصتو « هلام لاكو ندا ىلإ ةناضم

 اهتاذ انفع نوكت الف « اهتاذ ")انف رعام دعب نوكتف ؛ طقف اذكل أدبمو ازك لاك وه ءىث اهنأ

 رخخآ مأ لمح بلطن مث اهتاذ ةقيق> انعضو نكت مل اذإف ٠ اهيلع اهسنج لم انبلط مث ""”اهانعضوو

 ؛ةيضفلا ىف عوضولل اسنج ةقيقحلاب انباط ىف لومحملا نكي مل  اهتاذل سنج ألا كلذ  اهياء

 اذه قفتي ام اريثكو . هل لومحلا بلطي ىذلا اذه هل ضرعي لوهجم رخخآ ءىشل اسنج ناك لب

 بلطن م: طقف مسا امهنم اندنع لب «بولطملاو عوضوملا ىنعم انلصح دق نوكن ال ثيح بلطلا
 ىف ال دوجوملا هنأ "”انفرعو « هولا ام ةقيقحلاب انف رع انك اذإ انإف : ال مأ هوج ةروصلا له

 ةدامل ةئره لك ةروصلا تناكف  ةروصلا ام انفررعو « عوضوملا ام ةقيقحلاب انفررعو ؛« عو دوم

 ؛ تاذلا ةموقتم ةدام لك عوضوملا ناكو « اهب موقت لب « (؟”ةدا1لا كلت اهمتود موقت ال

 تناكوأ ؟ اهدي "فلي ءىش الو ةئيحلا نكت ل نإو "0 امهيف ىتلا ةئيهلا نود موقتم 2*!لباق وأ

 صهوج ةروصلا نأ انفررع  لباق وأ ةدام وه ىذلا سعألا كلذ موقت دعب تقحل ةمزال ةئيهلا

 جتحن انذخأ « لايخ ىهوجلا نمو لايخ ةروصلا نم اندنع ناك اذإ نكلو . طسو ىلإ جتحت لو
 ٠ سايقلا ىلإ ةجاح ريغ نم سيقنو

 اهضارعأ :ماهتالومم تناك «ةعانصللعوضوملا نم !هتاعوضوم تناك اذإلئاسملاو تابولطملالب

 اهضاعأ ن ماهتاعوضوم تناك نإف . اهضا سعأض ا ىعأو اهضارعأ ل وصفواهض ا سعأ سانجأو « ةيئاذلا

 ضارىعأو هضارعأو هلوصفو هعاونأ 5” نمو عوضوملا سنج نم اهتالر#نركت نأ زاج « ةيتاذلا

 تاعوضوملا نم نيفنصلا تالوممن وكت دقو . اهارجم ىرجيامواهلوصفو ىرخنأ ض ا عأ سانجأو هضارعأ

 5: هطقاس واولا م ةرفإ . اهانمضوف س 2( 5 فرن  ىأ 01(

 ٠ لاق لك ىأ 0 ٠ اهنودب موقتن ال ىأ ةداملا كلت اهنود موقتال (4)
 ٠ ةطفاص س (4) ٠ فلخيم (0 . امف تاظوطخملاىف )١(



 اك 017 0

 سنج هيبش وه (ىل ةيتاذ ضراوعو « ددعلاو ةسدنملا ملع ىف ةاواسملاك سنه ةيتاذ ضراوع

 ٠ ""ةدوجوملاب 1'ةصاخنا ضراوعلا نم لعفلاو ةوقلا ناف : ىعيبطلا لعلا ف لمفلاو ةوقلاك
 :؛لامنإو ٠ ؟'”هسنجي ةصاخنا ضراوعلا نم تناك ىعيبطلا لعلا ف تلمعتسا اذإ اضيأ ةداضملاو

 ةهباشتم امإ و ةكرحتم ريغ امإ ىضايرلا ملعلا تاعوضوم نأل ىضايررلا ملعلا لئاسم ىف ةلومم نوكتال

 ةاهف ىعيبطلا معلا تاعوضوم امأو . ةهج لك نم اهتاكرح قفتت ل نإو « اهيف ةداضم ال ةكرحلا

 7 دادضألا نيب (0)ريغتلل

 نيب طسوأ ادح ام موقم لعجمي نأ حاصيف ةينإلا نود ةيللا "وه بولطملا ناك اذإ امأف

 : طسوأالل الوأ ربكألا نوكي ذإ : هلربكألا دوجول ةلع طسوألا ناك اذإ رخآ موقم هب

 : ناسنإلل مث ساحلاو قطانلل الوأ هنإف كردملاك : رغص الل نوكت (7) هعيسنو

 الوم نوكي نأ حلصي الف ةيناهربلا لئاسملا ىف الوم نوكي نأ "”حلصي ملام لك نإ لوقأو
 لوصفلاو سانجألا الإ « ةماع ئدابم وأ ةصاخ ْئدابم تناك ءاوس ةتبلأ ةيئاهربلا تامدقملا ىف

 اسنجربك ألا نوكي نأ زوحي هنإف . تامدقملا ىف اهعاونأ ىلعةلومنوكتنأ زوجي (؟'اهنإف اههبشن امو

 أديب نأ زوجي ضرعلا نأ م ١”نوكي و .رغصأالل ايتاذ اضرع طسوألاو « الصف وأ طسو الإ

 :اسنج طسوألا نوكي نأ زوحي اضيأو . هلصف وأ هسنج بلطيف أدتبب نأ زوجي كلذكف «بلطيف

 لوصفلاو سانجألا لغدت ةهحلا هذه نف . طسوأالل ايتاذ اضرع ربكألاو « الصف وأ رغصأالل
 . تالومحلا ةلمح ىف

 ؛ ءىثلل هنم ضوأ هسنحلا وأ ءىثلا لصفل ىناذلا ضرعلا دوجو نوكي نأ نكمي ناك اذإو

 اموقم ريكألا نوكي نأ امأو ٠. فرعألا اذه طسوب نأ زاج ء ءىثلل فرعأ ضرعلاب لوصفملا وأ

 . هنحل س 6 . دوحوملاع ١" . ةيماللا بم ' يا (١
 1 كل س (6) . اممنإ سس (4)

 . قدأوهو نوكي هبيسو س () . ىهرس ل : 53(
 : نوكف نم (1) ا هنأف ب( س (ة) : ء ىف هطقاس + ' : ه هطقاس )4( ١

 ١١١( ىف زاج م 5



 داس (8]

 نم ناك امل : لاقو '''بلاطم بلط نإف ٠ دودهلا هجولا ىلع[! ]*٠١ الإ عقي سيلف رغص الل

 ؟ هسنج دوجو فرعي الو رغدألا ىف عونلا دوجو فرعي فيكف عونلا ىلع لم الأ سنحلا ق>

 نم اهجو عونلا ىلع ةلم لمج ال امم سيل - تماع يل - سنجل نأ كلذ نع باوملاف

 ينيب ةيننلا ةئبلا عاريا". #لابلاب عوتلا ىطمو «لابلاب هام نط لان لب ةعبلا للا هوجو
 ىلإ نهذلا تفتلي الو لابلاب عونلا رطخي نأ زوجيف . نهذلا نع بيغي نأ نكمأ « لالا هذه ىف

 لعفلاب هلمح الو سنحلا ذئني> رطخي الو ءىثىلع الوم لابلاب عونلا رطخينأ ''زوحيو . سنملا
 ضرف نإف . عونلا هيلع لم ام ىلع لعفلاب لمحلابلاب عونلا عم رطخأ اذإ هنكل ؟ لمح الف لابلاب

 كلذو . ؟؟!ةتبلأ لابلاب سنحلا رطخ مل « هيلع عونلا لمح ىلإ تفتلي ملو هدحو عوضوملا كلذ

 ؟ ةتبلأ رطحي مل اذإ فيكف .2؟!لابلاب سنحلا رطخي الو رطخ ناك لابلاب هايإ رطخملا نإف : ىلوأ

 هطقاصس ص ( ٠ بلاط مهب )١( . يف



 8و١

 '' عباسلا لصفلا

 لصفم لوقب اهكارتشاو مولعلا فالتخا ىف

 فالتخ>ا امإ ببسلا كلذو . امتاعوضوم ببس وه ةيقيقحلا مولعلا فالتخا نإ لوقت

 : لوقنو لوألا هجولا ماسقأ لصفتنلو . ا"'"عوضوم فاللث ١> امإو تا:وضوملا

 ىعوضوم فالتخا لثم  ةلخادم ريغ نم قالطإلا ىلع امإ مولعلا تاعوضوم فالت>ا نإ

 نأ لثم ةلخادم عم امإ و كلذ عوضوم ىف اذه عوضوم نم ءىش سياف «ةسدنهلاو باسحلا

 معأ نيعوضوملا دح نوكي نأ امإ : نيهجو ىلع ذهو . ءىثش ىنرخآلا كراش امهدحأ نوكي

 نيعوضوملا ىف نوكي نأ امإو . عونلاب ةس داحللا ضارعألا وأ عونلاك صخأ رخآلاو « سنحلاك
 ناسنإلا سفن ىوق ىف ناكرتشي امهنإف : قالخألا ٍلعو بطلا لع لثم نيابتم ءىشو كرت م ءىن

 مع صتخيو « هئاضعأو ناسنإلا دسج ىف رظنلاب بطلا صتخي مث « ناوي> ناسنإلا ام ةهج نم

 . ةيلمعلا اهاوقو ةقطانلا سفنلا ىف رظنلاب قالخألا

 سنحلا مومع صاخل 7 همومع هيف ماعلا نوكي نأ امإف نيىسقلا نيذه نم لوألا مسقلا امأو

 همو« ىذلا امأو . مسقلا اذه نآلا رخؤنلو . 2!” دوجوملاو دحاولا مومع لثم مزاوالا مومع وأ

 نم اهنأ لع تامسملاو « تاهسحلا نم اهنأ ىلد تاطورذملا ىف رظنلاك وهف عونال سنأبا مومع هيف

 : قيسوملا عوضومو ىعيبطلا عوضوم لثف عونلا ضراعل سنحلاك همومع ىذلا امأو . ريداقمل
 . 2"! ىعيبطلا معلا عوضوم نم عون ضراع قيسوملا عوضوم نإف

 نوكي ىت> هملع ىو معألا ةلمح نم صخألا لعجي مسق : نيمسق ىلع همسقت مسقلا اذهو
 نم اءزج هيف رظنلا لعجي الو معألا نم صخألا درفي مسقو . معألا ىف رظنلا نم اءزج هيف رظنلا

. 
 ةطقاصس س (؟) . دحأو لب س (؟) . هطقاس بكم

)'١ 

 ) )4هلايب ىنأبس م ةعيطلا دعب ام وأ ىلوألا ةفسلفلا تاعوضوم نم امهنأ رابتعاب .

  7مثلا قيسوملا عوضومو نوكسلاو ةكرحلا ىف هعوقو: ثيح نم ملل ىعيبطلا مهلا عوضوم ٠ نم ضرع مغلاو



 د وهم

 ةداذلوصف ببس صخأ راص امإ نوكي نأ امإ صخألا نأ.وه ماسقنالا اذه ىف بيسلاو

 لاحو ءىش نود هنم ءىّشب رظنلا صتخي الف « اعون راص ام ةهج نم ةيئاذلا هضراوع تبلط مث
 عوضوملاب ملعلا نوكيف . ةسدنهلل تاطو رفا لثم كلذو : اقلطم هعيمج لوانت, لب « لاح نود

 ناك نإ و ءصخألا ىف هرظن نوكي نأ امإ و. معألا عوضوملا ىف رظني ىذا ملعلا نم اءزج صخألا

 هتيعو: ةهج نم هل ضرعي امو موقملا لصفلا كلذ ةهج نم سيلف «موقم لصفب صخأ راص دق

 : ناسنإلا ندب ىف يبطلارظن لثم «هقحاولو لصفلا كلذ عبتتضراوع ضعب ةهج نم لب ءاقلطم

 املع هلعجي و معألاب ملعلا نع صخألاب ملعلا درفي اذهو . طقف ضرمي و حصي ام ةهج نم كلذ نإف

 . '١'هتحم عوضوم ملع لب . ىعيبطلا ملعلا نم اءزج سيل بطلا نأ مك . هتحن

 رظنيف ضراعي و ءافنص هدرفي لب اعون هلعجي سيل صخأ هب راص ىذلا ءىشلا نوكي نأ امإو
 معلا درفي اضيأ اذهو . همزات ةيناذ ضراوع ىأ ث.بيل « افنصو صخأ هب راص ام ةهج نم هبف

 . '''هتحن املع هلعجيو ,عألاب ملعلا نع صخألاب

 «. معألاعوضوملاب ملعلانم ادزح سيل اهب ملعلا ىلا ةبعصخما تاعوضوملا ماسقأ نإف ةلملاب و
 : ةعب رأ معلا كلذ تحن ملع وه لب

 رظنيف « انيعم .ةيتادا ضارعألا نم اضرع صخأ هب راص ىذلا ءىثلا نوكي نأ اهدحأ

 ىذلا بطلاك . طقف ضراعلا كلذ هب نرتقا ام ةهج نم صصخلا عوضوملا قحلت ىتلا ق>اوللا ىف

 ندب اضيأ رظنيىعيبطلا ملعلانم ءزجو ناسنإلا ندب ىف رظني بطلا نإف : ىعيبطلا للعلا تحن وه
 قالطإلا ىلع هيف رظني "'ناسنإلا ندب ىف رظني ىذلا ىيبطلا ملعلا نم ءزحلا (72نكن . نا.دنإلا

 ثيح نم ال « ناسنإ وه ثيح نمهل ضرعت ىلا ©« قالطإلا ىلع ةيتاذلا هضراوع نع ثحبو

 هضراوع نع ثحبيو . طقف ضرمي و حصي ام ةهج نم هيف رظنيف بطلا امأو . هب نرقي طرش

 . ةهمللا هذه نم هل تا

 هنكلو ءايتاذ سيل ابيرغ اضراع معألانم صخأ راص هب ىذلا ءىثلا نوكي نأ ىناثلا مسقلاو
 ائيش بيرغلا ضراعلا كلذ عم عوضوملا ذخأ دقو . ةدرجم ةبسنال «عوضوملا تاذ ىف هتئمه م

 ٠ موقم لصفي صخأ رام هنأ نم غرلاب معألا لعلل اعون سيل ىذلا صخألا ملا اذهب ديرب 2017 07
 اذه ىف صخأ ءىثلا هب راص ىذلا «ىثلاو « افالطإ تاركلا ىفرظنلا تحن وهف ةكرحتملا تالا ىفراظنلا لثم (؟)

 ٠ ةكرحلا وه لاخلا
 ٠ مىف طقاص (5-6)



 سل )58ه

 رظنلا لثم ٠ هي.بيرغلا كلذ نارتقا ةهج نم هل ضرعت ىتلا ةيناذلا ضراوعلا ىف رظنو « ادحاو

 . ةسدنهلا وأ تامسجنا ىف رظنلا"١' تحن ةكرحتملا ى ألا

رغ اضراع معألا نمص*+أ راص هب ىذلا ءىثلا نوكي نأ ثلاثلا مسقلاو
 (؟!ىفةئيه سيلو ابي 

 ىبلا ةتاذلا ضراوعلا ىف رظنو ادحاو ائيش ةبسنلا كلت عم ذخأ دقو « ةدرم ةبسل نكلو هتاذ

 رمصبلاب ةنرتقم ''' طوطحلا| ذخأي هنإف رظانملا ىف رظنلال ثم هب ةبسنلا كلت نارتقا ةهج نم هل ضرعت

 تحن لب . ةسدنهلا نم تسل كلذل ىهو . ةيتاذلا اهقحاول ىف رظنب و اعوضوم كلذ عضيف

 . ةسدنهلا

 ةعيبط ةللمج نم وه فوصوملا ضراعلا هب نورقملا ءىنثلا نأ ىف كرتشت ةثالثلا ماسقألا هذهو

 . هيلع ىلعألا عوضوم لمحبف نيملعلا نم ىلعألا ملعلل عوضوملا

 مغنلاك هعاونأ نم ءىشلل ضراع وه لب « معألا هيلع لمي صخألا نيوكي الأ عبارلا مسقلاو
 عوضوم عاونأ ضعبل ضرعت ضراوع لم نم اهنإف : ىعيبطلا لمعلا عوضوم ىلإ تسبق اذإ
 اهنم بي رغ صأ اهم نرتقا دق ثيحنم قيسوملا ملع ىف مغنلا تذخأ دقف كلذ عمو . ىعيبطلا ملعلا

 ةهج نم ال « اهب بيرغلا كلذ نرتقا ام ةهج نم اهقحاول بلطتف -- ددعلا وهو  اهسنج نمو

 ىذلا ملعلا تحن ال عضوي نأب حي ذئنيحخل ٠ مغنلا ىف بولطملا فالتخالاو قافتالاك كلذو . اهتاذ

 لع تحن قيسوملا انعضو لثم كاذو . هب نرتقا ام هنم ىذلا ملعلا تحن لب (؟!هعوضوم ةهلمح ىف

 عوضوم ضراوعف رظن اهتاذ ةهج نم ةمغنلا ف رظنلانل”اهتاذ ةهج نم ال”'نلق امتإ و . باسحلا

 . هتحن ملع ال ىعيبطلا للعلا نم ءزح كلذو . هعاونأ ضراوع ضراوع وأ معألا معلا

 ةكرحتملا رك ألا ؟*'هلاثم انامج ىذلا مسقلا ىنعأ  هلبق ىذلا مسقلاو مسقلا اذه نيب قرفلاو
 رظني ىذلا ملعلا تحن لب « هب نورقملا ضراعلا ىف رظانلا ملعلا تحن اعوضوم سيل ملعلا كلذ نأ
 اذه امأو . ةسدنملا تحنلب « تايعيبطلا تمم سيل ةكرحتملا رك ألا مع ذإ : هعوضومل ماعلا ىف

 )١( هم () 0 تحت هنإف س .

 .  ةسدنملا لع اهنع ثح ىتلا ييداقملا عاون أ .نم عون ام طورخم ىف طوطخلاو « رصبلاب لصتملا رونلا طورخم حس ىف ةضدرفملا طرطلتا لري

 ٠ هل م (ه١ .٠ هيلمح ىف هعودوه س )



 دل )< ه

 لب ىعيبطلا تحن سيل قيسوملا نأل : :هب نورقملا ضراعلا ىف رظانلا معلا تحن عوضوم وهف

 ١١( باسحلا تمن

 (؟) هترمن ىتلا ءايشألاب ملعلا نوكي نأ لش لف 'دحاولاو دوجرملا مومع همومع ىذلا امأو

 ب (4! سكعلاب الو صاخل ادح ذي ماعلا الف . ىناذلا ىهجو دحأ ىلعهل ةيتاذ تسيل اهمأل : هماعنم اءزح

 «تاءوضوملا عيمجناماعدحاولاودوجوملانألو . هنم ءازجأ تسيل ةبئزحلا مولعلا نوكت نأ بجي لب
 نوكي نأر وجيالف امهنم معأ عوضومال هنألو . امهيف رظانلا معلا تحن مولعلارئاس نوكت نأ بجيف

 وهلب «ضعب نود تادوجوملا ضعب دوجول أدبم سيلام نألو . رخآ مع تحن امهف رظانلا معلا

 . ةيئزحلا مولعلا نم ملع ىف هيف رظنلا نوكي نأ زوحي الف ؛« [بد١١] لواعملا دوجوملا عيمجل أدبم

 عوضوموهالو . دوجوم لك ىلإ ةبسن ىضتقي هنأل « ىنزح ملعل اعوضوم هسفاب نوكي نأ زوحي الو
 . ملعلا اذه نم اءزج هب ملعلا نوكي نأ بجيف . اماع ايلك |سمأ سيل هنأل « ماعلا ىككلا ملعلا

 هلثم ىزح ام رخخآ لع ىف نيبي نأ بجيف «هسفنب انيب سيلام مولعلا ئدابم نم نأ انعضو دق انألو

 . معلا اذه ىف حصت مولعلا رئاس ئدابم نوكت نأ بجيف . مولعلا معأ ىلإ ةلاحمال ىهتننف هنم معأ وأ

 ةرئادلا تناك نإ "'هنإ الثم : ةلصتم ةيطرش اياضق ىلع نهربت مولعلا عيمج نأك نوكي كلذلف
 دوجو نيس ىلوألاةفسلفلا ىلإ ريص اذإف . دوجوم ىنالفلا ثاثملا وأ ءاذكىنالفلا ثلثملاف ةدوحوم

 نأكف .(77دوجوم هولّسام نأ ناهرب مي ذئنيخل . دوجوم الثم ةرئادلاك أدبملا نأ نهربيف مدقملا

 . ""' ىطرش ريغ ىلع نهربي مل ةيئزحلا نم ملع سبل

 . ةيئاطسفوسلاو لدحلاو ىلوألا ةفسلفلا : ةئالن ملعلا اذه عوضوم ىف ةكرتشملا تاعانصلاو

 : رظنلا ةياغ ىفو « رظنلا أدبم فو عوضوملا ىف ةيئاطسفوسلاو لدحلا قرافت ىلوألا ةفسلفلاو

 ١١( طوطخملا رطسأ نيب ححانلا طلخ هيف ىهاظ م ىف برطضم باسحلا هلوق ىلإ اذه امأو هلوق نم ٠

 ٠ ىلعألا معلا هب دقي و مزاوللا مومع همومع نإ هيف لا ىذلا وهو 25
 ٠ ةينزحلا مولعلا تاع وضوم ىه ىتلا ةصاخلا تادوججوملا ىهر (")

لا تاعوضوم ىف امه ناذللا ©“ دحاولا ””وأ '' دوجوملا '” انه ماعلاب دوصقملا )4
 «“ رادقملا ”صاخلاب رع للعألا لم

 ه دوجوملا دح ىف خزي رادقملا الو رادقملا دح ىف ذخرإي “© دوحجوملا ”* الف ع دين

 ٠ ىلاتلا دوجو ىلع ناهربلا متْف ىأ (7) ٠ الئم هنأ ب م (ه)

 ا ٠ ىطرعش ريغ لع نهربي م ةيئزهللا نم ابلع نأكف س (0



 اسس ١15

 دحاولاو دوجولل ''ةيتاذلا ضراوعلا ىف رظنت امنإ ىلوألا ةفسلفلا ناالف عوضوملا ىف امأ

 لدحلاو . ةيئزملا مولعلا نم مع لع تاعوضومل ةتاذلا ضراوعلا ىف رظنت الو '''امهئدابمو

 دحاو الورمهتةقي "الو ىناذريغ وأ ايتاذ ناك عوضوم لك ضراوعىف نارظنب ةيئاطسفوسلاو

 . دوجوملاو دحاولا ضراوع ىلع امهنم

 '"”مولعلا نم اظن مءأ '؟!امهو . اهعوضوم مومعل ةيئزحلا مولعلا نم معأ ىلوألا ةفسلفلاف

 . هتعانص بسحب لكل ءاجوعم وأ 2"'ناك امقتسم امالك عوضوم لك ىلع نالكتي امهنأل ةبئزحلا

 ةيناهربلا تامدقملا نم اهثدابم ذخأت امئإ ىلوألا ةفسافلا نأل : أدبملا ةه> نم اههقرافت دقو

 هؤدبفةيئاطسفوسلا امأو . ةقيقحلا ىف ةروهشملا ةعئاذلا تامدقملا نم هؤدبف لدحلا امأو . ةينيقبلا

 . ةقيقحلا ف كلك نوكت نأ ريغ نم ةينيقيلا وأ ةعئاذلاب ةهب لا تامدقملا نم

 رودقم بسحب نيقيلا قحلا ةباصإ ىلوألا ةفسلفلا ىف ياغلا نأل : ةهج نم امهقرافت دقو

 . "!ةئيدلل اعفنو ناهربلا ىلإ اجردت روهشملا ىغنلاو تابثإلا ىف ضيترالا لدحلا ةياغو . ناسنإلا

 « عفتلا بسحب ناك امبرو ةلماعملا بسحب نك ار لدعلا كلذو . لدعلاب ةباغلا اهتياغ تناك ا-مْبرو

 . اباوص الو اقح مزاللا نكي مل نإ و « مل, امم ابجاو مازلإلا نوكي نأف ةلماعملا بسحب ىذلاو

 . دومحملا باوصلاب ناك امبرو قحلاب ناك اميرف عفنلا بسحب ىذلا امأو

 . لطابلاب رهقلاو ةكملاب ىئارتلا ةيئاطسفوسلا ةياغو

 نوكي نأ امإ هنإف : نيهجو لع نوكي دحاو عوضوم ىف هقفتملا مولعلا فالتخا نأ ملعاو

 «ناسنإلا”نأ ")ام لثم امةهجنم عوضوملا ىف رخآلاو قالطإلا لع عوضوملا ىفرظني نيملعلا دحأ
 ىعيبطلا اعلا تحت ملع وهو بطلا هيف رظني دقو قالطإلا ىلع ىعيبطلا ملعلا نم ءزح هيف رظني دق
 دحاو لك نوكي نأ امإ و . ضرميو حصي, هنأ ةهج نم هيف رظني امتإ لب « قالطإلا ىلعال نكلو

 كلفلا مرعب وأ ملاعلا مسج نأ لثم ءاهيف رخآلا رظني ىتلاةهحلبا نود ةهج نم هيف رظني نيماعلا نم

 )١( ةطقاس ص .

 ةياطغفوسلاولهلبا ىأ (4» . الفلس (0 او .

 ) )0اهقتسم ناك نع (1) . أطخخ وهو مولعملا س . ١9 ةئيدلملا ىلإ نع .

 . ةطقاس ص 6)



 كك ا 7

 كلذو: طرشب ىعيبطلا ١١ معا عوضوم وه لكلا ممج نكلو . اعيمج ىعيبطلاو مجنملا هيف رظني

 هل نأ طرشلا كلذو : طرشب ىجنملا هيف رظني و . تاذلاب نوكسو ةكرح أدبم هل نأ وه طرشلا

 وهام ةهجنمهرظن لدمجي اذهف . مسلا كلف '؟'ةي ركنع ثحبلا ىف اكرتشا نإ و "”امهنإ و. "0

 هتكرح أدبم ىه ةطيسل ةعيبط وذ وهام ةهج نم هرظن لمعجي كلذو . ملا قحلت لاوحأ هلو ك

 ةلاحتسالاو داسفلل لباقملا نوكسلا اهيلع نكسد ىتلا هتئيه نوكت نأ زوجي الو . ةّئيه لع هنوكسو

 ةدحاولا ةوقلا نأل : ةيواز هضعب ىف نوكت الو ةيواز هضعب ىف نوكتف « هئازحأ ىف ةفلتخم ةئيه

 اك هرظانم نأل ىرك كلفلا نإ لوقيف سدنهملا امأو . 2" ةبباشتم ةروص لعفت ةدحاو ةدام ىف

 . هيف ىلا ىوقلا ةهج نم رظني امنإ '"ىعيبطلا نوكيف . اذك بجوت هيلإ ةجراحلا طوطحلااو

 .دحاوعوضوملا نأل < اقفتي نأ لئاسملا ضعب ىف "”قفتيف . هل ىذلا ملا ةهج نم سدنهملاو

 . نافلتح رثك ألا ىفو

 تاعوضوملا كرتشت نأ امإ و ئدابملا ىف كرتشت نأ امإ ةكرتشم ا مولعلا نإ سأر نم لوقنو

 : لع (؟! لكل ةماعلا ئدابملا ىف ةكرتشملا اهب ىنعن انسلف ئدابملا ىف ةكرتخ لاو (©) . لئاسملا ىف امإو

 ةيواسملا ءايشألا نأ ىف ةكرتد لا ةيضايرلا مولعلا لثم ام امولع معن ىلا ئدابملا ىف ةكرتشملا لب

 78 هي وأسنم دمححاو ءىغل

 امإو .هانركذ ىذلا أدبملا ىف ددعلاو ةسدنهلاك ةدحاو ةيتره لع نوكت نأ امإ ةكرشلا كلتو

 باسحلا لب « رظانملا ٍلعو ةسدنهلا نأ لثم «هدعب ىناثللو الوأ '١٠'امهنم دحاولل أدبملا نوكي نأ

 )1١( كلزإف . رظانملا ملع نم اعوضوم معأ هسدنهلا نكل . أديملا اده ىف ناكرتش «قيبسوملا معو

 . ىيسوملا نم باسحلا لاح كلذكو . رظانال 1 اهدعب و . الوأ أدبملا اذه 21"! اهل نوكي

 . ميك س (0 ٠ للملا م 0

 .٠ هلوك سس (4) .٠ امهنإف ص (')

 ٠ ةيباشتم ةئيهو العف ةدحاو ةدام ىف لعفت امتإ ةدحاولا ةوقلا نألس («)

 )١( ىعيطلا ملاعلا ىأ ٠ ) )0امأوس (4) . ثدحي ىأ .

 )9( ةطقاس ص . )٠١( اهم سس ٠ )١١( كلذلو س .

 .٠ هدعبو ص )١6( هل سس (١1؟)



 هل 56١مل

 ناملعلا نوكي نأ امإ : نيهجو ىلع اذهورخآ ملع ىف الاسم ملء ىف أدبم وهام نوكي نأ امإو

 « لفسأ مع ىف أدبم ذخؤيو ىلعأ مع ىف ءىش نيبيف صوصخلاو مومعلاب نيءو ضوملا ىئلتخم

 اذهو « ىلعألا '"'معلل أدبم "١'دخؤي و لفسأ ملع ىف ءىث نيبي وأ . ايقيقح أدبم نوكي اذهو

 امهلي « صوصخلاو مومعلا ىف نيفلتخم ريغ ناملعلا نوكي نأ امإ و . "0انيلإ سايقلاب أدبم نوكي

 ةلاقملائدابم نم اريثك نإف :رخآلا لئاسمل ئدابم امهدحأ لئاسم لءجتف «ةسدنهلاو باسحلا لثم

 نكميالاذهو . ةيددعلاتالاقملا ىف لبق اهيلع نهربت دق ةيددع ”تاسقطسالاب اك ”” نم ةرشاعلا

 . عوضوم سنج ىف وأ عوضوم ىف ةكرش نيماعلا نيب نكي مل اذإ

 « دحاو عوضومل «؛الومح اعيمج امهيف بولطملا نوكي نأ ىهف لئءاسملا ىف ةكرشلا امأو

 ٠ عوضوملا ىف نيماعلا كارتشا عم الإ نوكي نأ نكميال اضيأ اذهو . ةكرش الف الإو

 ةكرمشلا وهو © ثلاثلا مسقلا بجوم ىلع ىه مولعلل ىتلا ةيلصألا ةيلوألا ةكرششلا بذا
 : الث ىهو . ةروكذملا هوجولا نم هجو ىلع عوضوملاف

 «تاطورخماوةسدنهلاو ؛ ىعيبطلا ِلعلاو بطلاكصخأ رخالاو معأ نيعوضوملا دحأ نوكي نأ امإ

 كراش ءىثو صاخ ءىش نيملع ىعوذوم نم دحاو لكل نوكي نأ امإو . كلذ هبشأ امرئاسو
 نيرابتعاب ذخأ نكلو ءادحاو امهيف عوضوملا تاذ نوكي نأ امإو . قالخألاو بطلاكر خلا هبف

 عوضومهلاعلاو ءامسلا مسج نأ م . كلذل ''”اعوضوم رابتعاب و اذهل اعوضوم رابتعاب راصف نيفلت#
 . ىعيبطلا معللو ةئيملا لعل

 لقن ىف ملكتل نأ بجيف « لئاسملاو ئدابلاو تاعوضوملا ىف مولعلا ةكراشم ىف انماكت اذإو
 . ناهربا

 . للملا س ا') .٠ ةطوقنم ريغ بى دجوب م س (
 . ىلعألا معلا لئاسم ىف هب نيعتس نم ىلإ سايقلاب ىأ (9)
 كلفلا ةي رك لثم كلذو : نيبلعلا نيب ةكرتشملا ةلأملا ىف هنيعب وه هتايثإ دارملا .ىثلا نوكي نأ دارملاو. ةلومح س (4)

 ررلطملا ىهر  ىوكف . “ ىو ؟ كلفلا ” ىه كارتشالا لحم ىه ىلا ةلأسملاو : كلفلا معو ىعيبطلا معلا نيب ةكرتشملا

 ٠ كلفلا وهو  نيبلعلا ف دحاو عوضوم ىلع لوم

  )0١ةطقاص ص .



 ل )وود

 ""دماثلا لصفلا

 تاياكلا تحت تايئز# هلوانتو ملع ىلإ ملع نم ناهربلا لقن ىف
 دحلا لوانت كلذكو

 همس سمسم |

 لعوؤةمدقم اذوخأم ("'ءىش نوكي نأ ىلع امهدحأ لاقيف : نيهجو ىلع لاقي ناهربلا ")لقن

 . ماعلا ىلع هب لاحي ىأ «ملعلا كاذ ىلإ هناهرب لقني و ملعلا اذه ىف ملستيف «رخآ مع ىف هناهرب نوكي و

 ناهربب هياع نهربي مث بولطم هنأ ىلع ملع ىف اذو>أم ءىش (؛”نوكي ىأ وهو رخآآ هجو ىلع لاقي و

 «نيملعلا ىف '*”عوقولل ةحلاص  دودحلا ىهو  سايقلا ءازحأ نوكتف .رخخأ لع نم طسوأللا هدح

 كلت اهعم تلعج ول ةهج ىلع ةيسدنه تاريدقتب رظانملا لع ىف رصبلا طورت اياوز ىلع نهري اك
 ىلا دادعألا ىلع موقت ىلا نيهاربلا كلذكو . كلذ اهيلع ناهربلا ناكل ةضحم .ةيسدنه ةيوازلا
 ام ةرورض لب. © رومألا سفن. 270 نم ءىثال اذه.ىلإ عادلا نك نإو (77فيلأتلا لع ىف

 . دعب هنيبنسأم ىلع

 دحأنوكي نأ الإ نكمال كلذو : ىناثلا مسقلا ليبس ىلع ناك ام ناهربلا لقنب انهاه ىنعن نحنو

 ىلع امإ « هراثآ ىف اك رتشن ىتح عوضوملا ىف اكرتش نأ (* بحي ةلمجابو .رخالا تحن نيملعلا

 لقني نأ زوحي ةئنيخ . رخآلا تحن امهدحأ نأ وه هجولا اذهو ؛ ام هجوب امإو « قالطإلا

 . دعب ةحضوتسام ىلع صاخل للعلا ىطعي ماعلا نوكيف ؛ صاخلاا ىلإ ماعلا نم ناهربلا

 ناك اذإ هنإف : سايقلا ىف اقفتي نأ نكميف ىرخألا هوجولا ىلع عوضوملا ىف اكرتشا اذإ امأو

 !١١ اضراع(١١'ربك ألاو «تاموقملاهذهنم ائيش وأ «؟!اموقم الصف وأ رغص الل اسنج طسوألا دحلا

 )١( ىلا لق نإ لوق س (') . ةطقاصس ب م م .

 . ةطقاس لاقيف و « ءىش نوكي نأ لثم امهدح أس (؟)

 + عاوفولا سس 3 . ىلا “ نوكي نأ لثم ىناثلاو ”* أرقت س (4)
 نمل ٠ قيسوملا فِيلأللا ىأ (»
 . رثكألام )٠١( . ةطقاس س (9) . ةطقاس ص (4)

. 
هب صصختيف «ىثلا لم دري ىذلا ىعملا انه ضراعلاب دارملا

 ناويفل ضراع ناسإلا لاقي ام افنص رأ اعون 
)1١١ 



 دل الا دل

 ناك ف إ تي تايتاهرلا ذغ ان: لوألا دعانا رهو[ [ ١٠م | موقملا كلذ وأ سنحلا كلذل

 هلصف وأ ضراع سنج وأ رحآآ اتاذ اضراع ربك لاو ؟ رغص الل اتاذ اضراع طسوألا[ 1 ]٠0

 ناك  انهضوأ ام ىلع امهريغ سيل  تايناهربلا نم ىناثلا ذخأملا وهو  هلاموقم ائيش وأ

 هاسعلب : اعيمج امهيلك ىف ايناهرب سايقلا نكي مل اذكه نكي مل نإ و . ادحاو نيملعلا ىف رظنلا وأ

 نأ انيبذإ قاهر رق امرك" و نكي وأ هنا" ننكلا 3 قاهر وفا نجا ن اناشر نيك ذأ
 . هيف لوقلا انعبشأو « نيذخأملا نيذه دحأ نءولحم ال ناهربلا

 ىف رظنلا 2" وحن انيابتم وأ غوضوملا انيابتم ناملع نيذخأملا دحأ ىف قفتي نأ لاحنا نم مث

 . هسنحل وأ هل ةتاذلا ضراوعلا نم الو هماع تاعوضوم ةلمج نم تسبل

 ىلإ ىلعأ مع نم ناهربلا 47 لقب امنإ هنأ ملعن نأ بجيف هانققحام لع سعألا ناك اذإو

 . فيلأتلا ىف لمعت ةيددعااو « رظانملا ىف لمعت ةيسدنلا نيهاريلاك (©) هتحت لع

 مولعلا نم ءىشنوكي الأو ؛ ضارعألاو تاعوضوملا ىف نينيابتم نيملع اثحب قفتب الأ بجيو

 تيقاوب بسلا لام عبو ام الاعوسلا طربا ىف ضارع لاق الر ةيرقلا يسارع قرا
 هذهلاثمأ نإف : ميقتسملاو ريدتسملانيب تيعور اذإ ةهلباقملاو ؛طحللاو لكشلا 2 ىف المعتسا اذإ

 ضراوع ىه لب «ىه ىه امب اف ضرعت تلف « ةسدنملا تاعرضوم ىفام هجوب.ذخؤت تناك نإو

 . ليدل تاضوضوت نستلم :ىذلا سنك ريض ةانقار سرفادوا 1:ةسرا
 ىتحةيلك ناهربلا تامدقم نوكت نأ بجي ناك امل: لوألا ميلعتلا ىف ليق دقو : اذه

 « ةمئادو ةيلك (97كلزك اهجئاتن نوكت نأ بجوو « ةيصخشاا رومألا ريغت ريغتتال ةنيقي نوكت

 صعألا نأ لع لدي ام سايق اهلاوحأ ىلع لب ؛ ةدسافلا ةيزحلاا ءايشألا ىلع ناهرب نوكي الأ بجو
 ىذلا معلا الإ ملع اهب اضيأ الو . ريغتي الأ بجي هنأ ىلع لدي نأ نكمي ال هنإف : طقف اذكه

 . لميس 49 . ةهج ىأو حمل (0) 1 ملا وهو ءازجألا م 0(
 . سيف طقاس ىف (1) . ةطقاس ص (5) ب

 1 لا ةيجراخ ةبيرض ضراوع ىف لب « ىه امي اهل ضرمت تسيل ”* س 00
 ٠ ةطقاس س (9) . ةطقاس'س (4)



 د ]الا اح

 قفتاو؟ضرع مث « هريغو صخشاا معي ىذلا ىلكلا مدلاب نوكي امنإف نيقيلا امأو . ضرعلا قي رطب
 ىضتقي صخشاالو « حلا كلذ سفن هيضتقتال الوخد محلا كلذ تحن صخشلا اذه لخد نأ

 . ام اتقو ةضراع امهنيب ةبسنلا نذإف . رخآلا عم ةبسنلا ماود ىضتقي امهدحأ سيلؤ . هتحت هماود

 كش هيف عقو سحلا نع لاز اذإ كلذلو . ضرعلاب مع  صخشلا ىنعأ - ىبرملاب نذإ مملاو

 . اناويح نكي مل دسف وأ تام نإ هنإف ؟ ناويح ديز له هنأ لثم : تايتاذلا ىفولو

 ريغنيتمدقملا ىدحإ تناك ناهرب دسافلا لع ''ضرف اذإ هْنإ اضيأ لوألا مييلعتلا ىف (١١!لبقو

 ةجيتنلا تناكل ةمئاد تناك ول تامدقملا ناالف ةدساف ام . ةدسافو - ىرغصلا ىهو - ةيلك

 ةيلكريغ امأو . لاحم اذهو . هداسف دعب ولو ربك أألاب دسافلا صخشلا فصوي امتاد ناكف « ةمئاد

 ىلكلاق بي امنإ و ؟ةيلكلاب هياع محي نأن كمي فيكف « دسف دق صخشاا "”اذهو قبت ةيلكلا نإف

 ناهربال نذإف . نيتمتادو نيتيلكن اتمدقملا تسيلو 5 نوكينأ لاحمو . «؟) اماتقوو امايأ الومم

 نوكي نأ امإف دح لك نأ دعب نيبنسو . تقو ىف تاسايق لب « ايلك اضيأ سايقالو . دسافلا ىلع

 دول ىلا ءازجألا نوكتو ؟ اباقتم اريغتم اناهرب نوكي وأ - (*!هتجيتت وأ ناهرب مامت وأ ناهرب ًادبم

 دحاو لك قرافي امنإ تادسافلا مث . اهل دح الف اهيلع ناهربال ذإ و . دحلاو ناهربلا نيب ةكرتشم

 زوجيف هعون نع جراخ وه (-120هتقرافم امأف . هعون ىف ائيش وأ « هعون نع اجراخ ائيش امإ اهنم

 . عونلاةعيبط هل امبلب « صخشلا اذه وه امب كلذ نوكي ال نكلو . ةيتاذلا تالرمحلاب نوكي نأ

 نوك نأ نكميو . ةيضرع هل صاوخب لب « ةيتاذ ريغ رومأب اهقرافيامتف هعون ىف ىتلا ءايشألا امأو
 ءايشألا نإف «ىناذال ىضرع رخخآ لصف اهنم دحاو لك عم هلو « ةياهنالب ةوقلاب هعون ىف هتاكراشم

 . تايتاذلا ىف اهلك قفتم دحاولا عونلا تحت ىتل

 امب هل نوكي ادح برقألا هعون ىف كراثلا صخشلاو دسافلا صخشلا دحي نأ زوحيال ننإف

 نمو © تايتاذ نم ال تايضرع نم لوقلا كلذ ناك 2 لوقب ريم نإ هنأل « الصأ صخش وه
 لب « هعون صاخشأ نم ال 25 هقرفي ىذلا تايتاذلا نم ىذلا لوقلا امأو . ةدودحم ريغ تايضرع

 دسافلا صخشلل دحلاف .عونلا ةعيبط هل نأل لب « صخشلا اذه هنأل هل سيلف « عاونألا رئاس نم

 . ناهربلا لثم ضرعلاب اضيأ

 )١( اذه نوكيو س (؟) . ضرع س (') . ليقس ٠

 .٠ ةقرافم م )1١( 1 ةجيلنا ب م م )( . ةطقاس ص (4)

 ٠ هقرفت ىلا س (4) ٠ لوقت م 0



 - ا١ال# سل

 دقنحنو ؛ ةلاحمال ةيلك نوكت نأ نيهاربلا تامدقم ىف متطرتشأ دق مت! : لوقي نأ لئاقلو

 ناهربلاو . ةيئزح بلاطملا تناك اذإ كلذو  ةيئْزحب ىهام نيهاربلا "تامدقم نم نأ انملع

 بلاسلا ناهربلا نأ ام «ةلعلاو نيقيلا ىطعي ناهرب هنإف ىلكلا ناهربلا فرش ىف نكي مل نإو ىنزحلا
 . تاقوألانم ريثك ىف ةلعلاو نيقيلا ىطعي ناهرب هنإف « بجوملا ناهربلا فرش ىف نكي مل نإو

 :. هناوطلا نكن

 هيف كحلا نأ هب داري و ؛صوصخلاصخشلا سايقل ىلك لاقيف : نيهجو ىلع لاقي““ىلكلا*نإ
 سايقل ىلك لاقي و . ايلك عوضوملا نوكي نأ دعب المهم وأ هضعب وأ هلك لع ناك ءاوس « ىلك ىلع

 . هلك ىلعو ىلك عوضوم ىلع محلا نأ هب داريو « لمهملاو ىنزحلا

 محلاب صتخي ىذلا اضيأ ضعبلاو . ىلك اهعوضوم نإف : ةيصخشلا ريغ ةيئزابا ةمدقملاو

 . قطان ناويحلا ضعب انلوقك : ةيلك ةءيبط !'' رثك ألا ىف هنإف انيعم نكي مل نإو اهنم

 . ةيصخشلا لخدت الو ةيثزحلاا ةمدقملا هيف لخدت عضوملا اذه ىف هانطرتشا ىذلا هجولا نذإف

 اهيلع نهربي دق ددعلاب ةرركتملا عوقولا ةبجاولا ءايشألا 7 نألو : لوألا ميلعتلا ىف ليقو
 . دحو ناهرب اهداسف عم اهل عقو فيك هنأ كاش كش نأ *”ىرف « رمقلا فوسك ل ثم '؛ادحتو

 ةيلزح ةيرق تافوسك ىلع لوقم هتاذب ام عون قالطإلا *' ىلع رمقلا فوسك نأ : باوحلاو
 (57ةينيقي ةمئادو ةيتاذةيعونلا ةعيبطلا كلتل دحلاو ناهربلاف . ةيلك ةلوقعم ةعيبط عونلا كلذو «ةدساف

 افوسك هروصت سفن سيلف « ادحاو الإ نوكي الأ قفتانإو هنإف : ام تقو ىف فوسكلا كلذكو
 كلتب ام تقو ىف نوكي ىّتح نيريثك ىلع لاقي نأ نع '" عنمي اك هتفصو هلاح تقو ىنايرمق

 ىلع لاقي نأ عنمي رمقلاو سمشلا ىنعم روصت سيل اك ؛ ةيرق وأ ةيسمث كلذك تافوسك ةفصلا
 2" يل نيريثك

 )١!( تامدقملا سس .

 لحم س (4) . ن“ةلؤ نس (0) "ا .

 )- )0ازكه (5 . سيىف طقاس !

 . سيل ربخ عمم ةلجج 00
 لاقي ال ( مهرظن ىف ) عقاولا ىف ناك نإ و ني ريثك ىلع لاقي نأ عنمي الرمقلاو سمشلا ىنعم روصت نأ ا ديدب م(

 . دحاور قو ةدحاو سمخ لعالا



 كك ل

 صضرعو ٠ ادحاو الإ ملاعلاو 4 ادحاو الا رمقلاو 4 ةدحاو الإ سمشاا تسيل دإ : اهتلاحتسالو

 هبف هكراشل قالطإلا لع فوسك وه ام ةهج نم لب « ام فوسك وه ام ةهج نم ام فوسك
 ' هعم هدوجو مهوأأ زوج وأ ؛ رركتو ناك ىددع فوسك لك

 دسافلا نأ نايبب الإ نيبتتال ةيلك ناهربلا (؛!تامدقم نوك ىلإ ةجاحلا نإ لوقي نأ لئاقلو
 ناهربلا تامدقم نأ ١" هيلءناهرب ال دسافلا نأ '*) نوتبثي موقلاراص فيكف (؟ نبقي هب قبال

 ؟ ةللك

 ذخأ اذإ مكحلا ناك امل هنأ وه لوقلا ىنعم نكلو « كلذ سيل "*” ضرغلا نأ باوحلاف

 , ناهربلا ىف ىككلا بسحب ايلك نكي مل ىتح « هنم دحاو لك ىف امئاد سيلو عوضوملا ىلع الوقم
 نيقيال ريغتملاو «'''؛دادعألا نم ضعبلا ىف ريغتب ؟'ناك ذإ ("”ضاقتنالاو كشال محلا ضرعأ

 (مئاد سيلو عوضوملا ىلع الوقم ؟هحلا ناك اذإ ريغتملا ىنزحلا لاح كلذك . اقلطم ذخأ اذإ هب

 نيقيال ريغتملاو « ةنمزألا نم ضعبلا ىفريغتب ناك ذإ ضاقتنالاو كشال ضرعيف « هل تقو لك ىف

 نيهاربلا تامدقم نوكت نأ ىلإ ةجاح ةيماعلا رومألا ىف عقوأ ىذلا ببسلا : لوقي هنأكف : هب

 مدعو ريغتلا وه كلذو « تايصخشلا ىلع محلا ىف هنيعب دوجوم « نيقيلا عنم الإ و « ةيلك اهيلع

 . نايب ةمدقم سفن نوكي نأل ال « هلعلا لع 7١١2ةنيبلل ادروم ىلكلا نوكيف « ماودلا

 )١( ىرخأ بابسأرفاوت مدعل ىأ ('» . كلانم س .

 ةينزحلا روم الل ال ةيلكلا ةعيبطلا الإ نوكي ال دحلاو « ةيلكلا ةعيبطلا ىلع الإ عقب ال ناهربلا نأ همالك ةصالخ (؟)

 ٠ رمقلا وأ سمشلا ةلاح ىف

 ٠ هنوتبل الو لح م6 س (1( . نويسلي م )6( . تامدقملا م 05(

  2١ناك اذإ س (9) . صاقتناللاو س (6) . ضرعلا : م ٠

 )٠١( هدورو تالاح نم ضعلا ىأ ٠ )١١( هينتللاطي أ أرقت نأ نكمي .



 هد ا١ا/هعا دل

 ': عسأتلا لصفلا

 نوكي فيكو « اهبلاطمل ةيلدحلاو ةيناهربلا تامدقملا ةبسانم قيقحت ىف
 نإلاو ملل ءاطعإ ىف نيملعلا فالتخا

 نوكتنأ ىلع ناهربلا [ ب #٠١ ] ةماقإ ىف ” رصتقي الأ بحي هنإ لوألا 2"* ميلعتلا ىف لق

 نوكت نأ ىلع الو ؛ طاسوأ تاذريغ ةيلوأ كلذ عم نوكت نأ بحي لب « '4 ةقداص تامدقملا
 هيلإ انرشأام ىلع ةيسانم نوكت نأ هلك كلذ عم بجي نكل « طقف لكلا ىلع ةلوقم كلذ عم

 . ةريثك ارارمم

 )١( تامدقمنم اذوخأم ةرئادلا عيبرت ىلع (© نسورب هدروأ ىذلا سايقلا نوكي نأ داكنف

 ريغ هتامدقم نأل : ىسدنه ناهربب سبل همالك نأ الإ « لكلا ىلع ةلوقم « اهسفنب ةنيب ةقداص

 ' ( لكشا ةيواسم ةرئاد نأ نيس نأ عبي رتلا اذه ىف ضرعلاو و ضرعلاب تملع ام" هنايبف . ةبسانم

 نأ نكمي مث «© ”#ثه تاثلثم ىلإ لع نأ نكم هناف ( هعالضأ ددع ناك فيك طوطحلا مقتسم

 ايواسم عب رملاكلذ نوكيف «واسم دحاو عبرم اضيأ اهتلملو « اهل واسم عبرم ةثلثم لكل دجوي

 : لاق نأب كلذ 243 هضرغ نسورب نيبف . ةرئادلا 2 رذج عبرملا كلذ علض نوكيف « ةرئادلل

 لكش لك نم رغصأو « اهيف وه اياوزلا ريثك طوطيللا مقتسم لكش لك نم ربك ةرئادلا نإ
 اياوزلا ريثك طوطخلاا مققتسم لكد لكل ةيواسم نوكتف ؛ هيف ىه اياوزلا ريثك طوطخلا ميقتسم
 عقي طوطخ ميقتسم لك نم رغصأو « 21 اهيف عقي 21١0 طوطخ مبقتسم لك نم ربك أ وه
 . ةرثادلل واسم طوطحلا مقتسم لكش 2'"'اضيأ دجودقف . اهنع اجراخ

 .٠ ةطقاس : بوو م 1(

 . طقف لل: س (4) . رصيقي نأ : س (9) . ميل :م (')

 اقيط ول انأ ىف ةرئادلا عيبرت ىف نوسيارب هدروأ ام عجار ٠ نسورب اهطيضير م ٠ نشررب 6 لن 5 1ظ12ظ01101 )6(

 5١107761١411ب١/1١1 اقيطسفوسو 4 ٠ باله ةيناثلا

 . لكشلل : س (0 . ةمدقم : س (1)

 . هطغتاس : س (4) . طقن نردب : م ٠ ةمجءملا لاذلاو هلمهملا ءاحخلاب : ب كك

 )٠( طرطللا:م . )١١( هيف عقي : س . )١( هطقتاصس : ص .



 مكتالل# ١ 6 تكتل

 ('' ةقي رطب صاخ ريغ نايب مالكلا اذه نأ وهو : لم لرق ١١ لوألا مياعتلا ىف ليقو

 ةبسانتم ءايشألا كلت تسيلو « اهقباطي و ىرخأ ءايشأل دجوي و هيف كرتشم ماع وه لب « ةسدنهلا
 . عوض وملا سنج وأ ع وضوملا ىفةكرتشم ىأ - سنحلا|

 ذخأ هنأ هف ببسلا نإ « ةيناهربلا طورشلا ىلعال ''' سايقلا اذه نوك نايب ىف مهضعب لاقو
 ةدح |وءايشأ نم مظعأ ىه ىتلا لاكشألا نأ د, همالك ةوق ىف عضو هنأل «ريداق اب ةصاخ ريغ ةمدقم
 ءايشأ ىه « ةطيحلا ءايشألاك اهنيعب ةدحاو ءايشأ نم رغصأو « ةرئادلا ىف ىتلا لاكشأ لاك اهنيعب
 هذهو : لاق .*”روكذملا طوطحلا مقتسملا لكشاا وه كلذو ةرئادلاك '4' ىأ «  هي واستم

 . بسانمريغناهربلا راص كلذاف . كلذ ريغو ةنمزألاب و دادعألاب لب « لاكشألاب ةص'خ ريغ ةمدقملا

 ةصاخ ىهف « ريداقملاب ةصاخ ريغ تناك نإ و «سايقلا اذه ىف ةلمعتسملا ةمدقملا هذه نأ نظأو

 نأ لشم : مولعلا ىف ةلمعتسم سنحلا اذه نم ىبلا تامدقملاو . ملا ىنعأ  ريداقملا سنجي

 مث مكلل الوأ نيذه نإف . صقنأ امإ و ديزأ امإو واسم امإ 5 لك نأو « ءزحلا نم ديزأ لكلا
 نم رظعأ لكلا نإ ريداقملا ىف ليق نيعوضوملا دحأب نيصاخ العجي نأ ديرأ اذإو . ددملاو ريداقلل

 دادقن لك نإ ريداقملا ىف ليق اضيأو . ءزحلا نم 2") ربك | لكلا نإ دادعألا ىف لبقو « ءزهلا

 ديزأ امإورخخآ ددعل واسم امإ ددع لك دادعألا فو ؛ صقتنأ وأ ديزأ وأ رخآ رادقمل واسم امإ

 ةراتو ؛ ةيواستم دحاو رادقمل ةيواسملا ريداقملا نإ : ةرات لاقيام سنحلا اذه نمو. صقنأ امإو

 اذه هىنأ ام وحن ىلع هذه عيمح و . كلذ هبشأ امو ؛ ةيواستم دحاو (7 ددعل ةيواسملا دادعألا

 تاالومحلا ةصاخ ّىدابم ْئدابملا نم ةيئزحلا مولعلا ف لمعتسي امتإ سيلف ةلملابو . لوأتملا

 ىلإ مومعلا نم لقني نكلو . اهيف كرتشت «"' ىلا اضيأ امسانجأب صارهللاو لب («اهتاعوضومب
 : لاقيف ةمدقملا هذهب ١ لمعي نأ نكمب اذهو . هبلإ ريشأ دق اع صوص

 )١( قيرطب :س (') . هطقاس : س ٠

 . ةطقاس : س 44) ٠ ةرادلا مرت لع نوسبارب هعضو ىذا سايقلا ىلإ ريشي (9)

 . ركأ : س 5١( 1 ةروك ملأ 6(

 ٠ اهاعوضومل : س (4) ٠ م ىف طفاس ددمل هلوق ىلإ رادقمل هلوق نمو « رادمخل : ص (0)

 . سمي اضيأ نأ : سم« ب )٠١( . ىلا : سس (ة)



 -سل ١ك" لح

 نم '''ربك أو اهنايعأب لاكشأ نم رغصأ ىه ىتلا لاكشألا تاوذ ريداقملا وأ لاكشألا نإ

 نم دحاو الف [دبم اذه رص, مل نإف . امئالم !دبم ذئنيح ريصيف « ةيواستم ىهف اهئايعأب لاكش

 ١ . صضعألا ئذابملا كلت

 : 29 اذكه تذخأ اذإ مقنت امنإ ةمدقملا هذه نأ اذه ىف ") ىدنع ىذلا هجولا نكلو

 ةوقلا ىف ؟؟ ةياهن الب لاكشأو « اهيف ةلخاد ةؤقلا ىف ةياهن الب لاكشأ نيب ةطساو ةرئادلا نإ
 انهاهو . اهتايعأب كلت لك نم رغصأو هذه 2” لك نم ربكأ وهام ةطساولاب ىنعأ . اهب ةطيحم
 ةرئادلاف . ةجراحللا عيمج نم رغصأو ةلخادلا عيمج نم '*؛ربك| وه ةلاحمال طوطخلا مقتسم لكش

 ضرفت ملو اهنايعأب الاكشأ لاكشألا تضرف نإف . ناي واستم ”طوطخلاا ميقتسملا لكشلا كلذو
 بيترت لعلاكشألا كلت عضوتنأ الإ «نيي واستم اههنيب ناطسوتملانوكي نأ بحي مل « ةيهانتم ريغ

 رآ لكش كانهف ةرئادلا نم رغصأ هضرفن لكش لك نأل « لاكشألا ىف نكمب ال اذهو « لصتم

 ريغب ةوقلاب الاكشأ ةجراحللاو ةلخادلا هذه عقت نأ جاتحي لب . ةرئادلا نم رغصأو هنم ربكأ اضيأ

 ناهربلا ىف امأ . بولطملا ف رخآلاو ناهربلا ىف امهدحأ : نيهجو نم ٌلخأ دق ذئنيح نوكيف «ةياهن
 ريداقملاب ةيتاذلا ضراوعلا نم ةوقلاب ام سيلو : تامدقملا اهنم لعجو ةوقلاب رومأ ىلع رلكت هل الف
 ةيتاذلا ضراوعلا نمهنأل كلذ عيمج نم معأ لب «ركلا سنجي ةيتاذلا ضراوعلا نمالو «لاكشألاو

 هل ضرعي امو « دوجوم وه امب قلطملا دوجوملا ىف رظانلا ىلعألا معلا نم '”لقنيامنإ و. دوجوملا

 (40 كلت تناك اذإ « دوجوملا تحت 5 ءايشأ ىف ةرظانلا مولعلا ىلإ « دوجوم وهام ةهج نم هتاذب

 ةيسدنحلا ةروصلا امأو . ةكرحلاو ريغتلل ةلباقلا روم ألك لعفلاب و ةوقلاب نوكت نأ اهنأش نم ءايشألا
 .ةدوجوم رومأ اهنأ ىلع١'لعفلاب لقعلاو هولا ىف اهيلإ؟”اراشمو « داوملا نع ةدرجم ذخؤت اممإف

 هيلإ ارادم سيل طسوتملا علضملا كلذ نأل : هنيعب اذه هيبش وهف بولطملا ىف للملا امأو
 نيس ىذلا نايزلاو . ةلوهجم ةوقلاب ام رومأ نيب ةوقلاب دوجوم هنأ ىلع '١١'هيلإ ريشن امتإ . لعفلاب

 ةحصاو ريغ : م )1(

 ٠ اهل ةيابناال : ص ٠ 0١ اذه ب مم قرف . هدله : ص 30

 ٠ هطقاس : ص )53( س ىف طئاص (6-6)



 2ك ا

 ضراوعلا نم ىأ -ايقطنم امإو ايلدج امإلب : ايسدنه اضيأ نوكي سيل اذه '''لثم اعاضم نأ
 . ايجراخلب ةسدنهلل ايتاذالو ايناهرب سيل سايقلا اذه راص ببسلا اذهب هنأ نظأ انأو. ةبيرغلا

 تالومحملاو ةيئاذلا ضراوعلا نم طسوألا دحلا نوكي نأ بحي لوألا مبلعتلا ف ليقو

 . وه وهام ةهج نم ”ءىثلا ىلع ناهربلا ماق امنإ نوكي و ') ابسانم ناهربلا نوكي ىجح ةيتاذلا
 طسوألا دحلا ذخأن نأ بجيف « نيتمئاقل ةيواسم ثلثملا اياوز ثالث نأ نيبن نأ اندرأ ول الثم

 .ةيتاذلا هضراوعنم ثلثملاىذلا عوضولل ةلملابو : ثلثملا سنحلا وأ ثلثلإ ةيئاذلا ر ومألا نم

 جم هتحنام ىلإ هنع(*'لقني و لعأ سنجنم نوكينأ بجيف « رخآ سنجنم طسوأ (؛دح ءاج نإف
 ةكراشملا وه كلذ ىف ببسلا نوكيو . قيسوملاو باسحلاو « رظانملاو ةسدنهلا لاح نم انيب

 ملعلاو « نإ ناهرب ىطعي لفسألا ملعلا ذئنيح نوكيف . لبق نم ليقام ىلع ام هجوب ع وضوملا ىف
 ليبس ىلع ةماسم ةذوخأم لفسألا ملعلا ف نوكت تامدقملا نأل كلذو . مل ناهرب ىطعي ىلعألا
 ملام ةينيقي ةقيقحلا ىلع نوكت ال اهمئاتن نأ مولعمو « للعلا ةمولعم ريغ تارداصم وأ تاعوضوم

 وه امنإ طسوألا ناك ذإ « ىلعألا مثعلا ىف اهتامدقمب نيقيلا لصحي امنإ و . اهتامدةمب نيقيلا لصحمي
 ملعلا نم ناهربلا كلذ ٌدحأ لقن نإف .ةيتاذلا بابسألاو للعلاب رفظن كلنهف . ىلعألا للعلا ىفتاذلاب

 . هنم سيلاملفسألا للعلا ف لدأ دقف «لفسألا ىلإ ىلعألا

 ىطعي ىتلا اهنيعب ةلأسملا ىف مللا ىطعي ىلعألا ملعلا 237 نأ كلذ ىف دارملا نأ موق نظ دقو

 امهيف ةلأسملا لعجت نأ بحي ليوأتلا اذه ىلع هنأل : ديدس ريغ اذهو « ّنإلا اهبف لفسألا ملعلا

 كراشم ةلاحعال نوكيو « لئاسملا ىف ىلعألا ملعلل اكراشم لفسألا ملعلا نوكيف « اهنيعب ةدحاو

 اهلاص نوكيف « طسوألا ىفاكراشم نوكيف « '" ةلأسملا ىف عوضولا ةيتاذلا رومألا ىف

 ىطعي كلذو َنإلاىطعي اذهنأب ناقرتفي الو « رخآلا ف هب نهربي امب امهنم دحاو لك ىف نهربب نأل

 ثيخ مانيب هجو لع وأ « هانلق ىذلا هجولا ىلع مللا ىطعي امنإ ىلعألا نأ ملعي نأ بجي لب مللا

 ىذلا هجولا نإف (*' ةقيقحلاب و . ليق ىذلا هجولا ىلعال « رظانملاو قيسوملا لاح ىف انماكت

 دادعإ '١( نع ناسنإلا روصقو ةرورضلا هيلإ وعدت ةصخر وهف رظانملاو قيسوملا ىف (4) لبق

 . ةدع ىلإ جاتحمي ىمأ ىف ارظن رظني نمم هريغ نع الضف هسفنل هتقو لبق هيلإ جاتحي ام

 ٠ لقتاو : ص () . ادح : س (4) ٠ ءىش :م (6)

 ٠ ةلأملا عوضوم ىأ (0) ٠ هطقاس : م



 اسس ١ ا/حا دس

 لاو>أو « رظانملا ف ' ذخؤت ىلا طوطخحلاا لاوحأ ىلع نهربب نأ ىرحلاب ناكل كلذ الوئو

 ةسدنهل |ىملع ىف لب « قيسوملاو رظانملا ىملع ىف ال « قيسوملا ىف 22 ذخؤن ىلا دادعألا

 (؟)هّئملا تناك امل نكلو . قيسوملاو رظانملا باحصأل اهجئاتن دعتو « [ [ - ٠١4 ] باسحلاو
 ام ةجاح قيسوملاو رظانملا ىف «4'اهيلإ قفتت ىتلا تامدقملا عيمج ةفرعم 2” نع ةرصاق ةيناسنإلا

 رقتفت ام كلذ نم دعأ لب « ىفوتسم ادادعإ اهدادعإ نكمي مل  ادج اريثك كلذ ناك ذإ

 . دعب اهب رعشن لوصأ نود اهب روعشملا لوصألا هيلإ رقتفت وأ « عورفلا نود لوصألا هيلإ

 (6) نيملعلا نع درفت نأ نع لسك ىرخأ تامدقم ىلإ ةجاح طابنتسالا ىف ناعمإلا عقوأ املف
 نإلاو مللا (7) لع نيملعلا ةنوعم فالتخا رك ذ ىلإ مجرتو . هنم وه ىنذلا معلا قحلتو

 : )5( لوقنف

 ىلعألا معلا نم ملل ىطعملا ناهربلا متي ايه[ راك ذلا يف وئدااوونما ىف نافلتلا ناملعلا امأ

 نوكينأ اضيأ ليبقلا اذهنمو . ناهربلا ئدابم ذخؤت تامدقم '""' لفسألا ىلعألا ىطعي نأب لفس'الل

 لبق ىرخنأ ام دلع طسوألا ”هدح رخخآ ناهرب ىناثلا فو « ام ةلع طسوألا هدح ناهرب امهدحأ ىف
 . ماّقلاب ةلعلا طعب مل لفسألا نوكيف . ةلعلا ةلع وهو  ةهلعلا كلت

 نام روضق اهديدرت ىف ببسلاو . نيماعلا ىف ةددرم لئاسملا هذه لاثمأ نوكت ام اريثكو
 هبات ىف رظنلا ىف ناكرتشي ىلوألا ةفسافلاو ىعيبطلا ملعلا نأ هلاثم . زيبملا ىف ةغلابملا نع سانلا

 « اهل دض ال ىتلا ةعيبطلا ىه ىتلا ةلعلا ىطعي ىعيبطلا ملعلا نكل . 0 اهتابثو ىلوألا ةكرملا
 ىطعت ىلوألا ةفسلفلاو . ريغت وأ داسف ضرعي نأ منميف ١ اهيف فالتخا ال ىلا ةطيسبلا ةداملاو

 (4) دوجولا ىه ىتلا ىلوألا ةيئاغلا ةلعلاو «ضحلا لقعلاو ضحلا ريحللا ىهشىتلا ةقرافملا ةلعافلا ةهعلا

 طعي مل هنإف ام اناهرب ىطعأ هنأ عم ىعيبطلا ملعلا نكل « )١' نافلتخم نيملعلا ىف ناهربلاو . ضحلا

 دادعألالاوحأرو طوطخلا لعال طوطخلا لاوحأ ىلع دناعريمضلا و مياعتو سردت ىأذخرت دارملاو « دجوت :م 4١
 . دادمألا لعال

 . ًاطئوهو : لعس (9 ٠ ةوقلا : مملا مب ةنلا )0

 ٠ اهيإإ ةجاح فداصت ىأ ةجاح امل قمت (4)
 . سيف طقاس (1-5) ٠ نيبلعلا نم درفي نأ لسك :.س ؛ نيملاعلا نع درفي نأ نع لسك : م (©)
 . داوللا و س (9) . اهنابرو : م6 ب (4) ٠ لقس الل : س (0

 ٠ فلم مسألاو ةثالثلا تاطوطخملا ىف اذكه ٠



 مس ا|ا/ذو

 ' ددوحوم ةعببطلا كلتو ةدوحوم ةداملات ماد م 'هياشتم كلذ نأ ىطعأ ل 4 اقاطم ىىللا ناهريلل

 . اهاضتقم موديف اهل

 ءاملا عوقوو ؛« قيقحتلاب ةيرك ريغ ١١ ضرألا نوك ىف هلعلا ىطعي ىعيبطلا معلا كلذكو

 ءاملا نأ ىعيبطلا ملعلا ف كلذ ببس نوكيف . ىحاونلا ضعب ىف اهميدأ فشكتي ىتح اهنم روعق ىف
 !؟١اذإف . ةيقافتالا لاكشألا طفت لب ؛ اهتاذب لكشذت ال ةسباي ضرألاو روعقل ىلإ لابس عبطلاب

 لكشلا ىلع ىابلا هلجأل عمتجي مو « ةدهوو ارعق دسافلا ناكم ندا وك !هئازحبأل فنا

 لقن بجوت ىلا بابسألا رئاس قافتا دنع لاحلا كلذكو . ةوب ر نئاكلا ناكم قبو « ىركلا

 نينو هياط اذإ دكت ل2 منع لف فلز ريغوتن راو رفات انو. هفشوم نعام
 ةعيبط ىضتقم نوكي نأ هريغ زوحي ال ىذلا ىركلا طيسبلا لكشلا وه لكشلا كلذو . هنم

 . ظيسبلا

 تانئاكلا رقتست نأ وهو : ةياغلا ةهج نم الثم اذهل ةلملا نوكتف ىلوألا ةفسلفلا ىف امأو

 . هانلق ام نيناهربلا ىف لاحلاو . ةيعيبطلا اهعضاوم ىلع

 معلا ذخأ امب رف لقألا ىف امأو . "7 مللا ىف ىلعألا ةنوعم لاح نم رثكألا ىلع وه ام اذهف

 ىدابم ةحص ىلع ةحصلا ىف ةفقوتم ئدابملا كلت نوكت الأ دعب لفسألا ملعلا نم مللا ىدابم ىلعألا

 ملعلا نم ايناث اهب نيبت امنإ نكل .ىلعألا ملعلا نم ىدابمب نيبت نوكن وأ « ىلعألا ملعلا ىف نيت امن
 لئبسم ضعب نأ لب .لفسألا ملعلا اذه نم هيف ىذلا ءزجلو اهل ئدابم تسيل لئاسم ىلعألا

 ىدابملاىلإ برقأ ىه هنم لئاسم ةطساوب هنم لئاسم ضعب ىلإ سايقلاب ٌىدلبم نوكن دحاو مع

 ىدابم لئاسملا كلت ريصت م ءرخأ ملع نم ىدابمم نيبتتام ملع لئاسم نوكت نأ دعبب (40الف ؟ اهئم

 يد فما ملع ىف نيبنل لئاسم لاح اذه نوكيف . رود اليرخآلا ملعلا كلذ نم ىرحتأ لاسم

 ةذوخأملا ئدابملا هذه نوكن نأ امإ و . ىلعأ ملع نم ام لئاسم اهب () نيبت مث ؛ ىلعأ ملع نم

 )١( ةيضرألا ةركلا ال ىبايلا دصقي هنأ نظأ ٠

. 
 الو :س (4) 5 أطخ وهر كلا :س (9) 1 اذأو : ب( س

(0) 

 .٠ نيش س (0(



 هسلا ١] 4# ءل ا اشس

 ةنييلا ئدابملب نيبت نأ لثم كلذو « هجوب ىلعألا ملعلا نم 2١١ ْئدابمب نيبتم ال لفسألا معلا نم

 ::ةيررجتلاب لأ نيللاب وأ اهسنلأب

 « ىلعألا ملعلا نم ١" لئاسمل ئدابم ىه ىئزحلا ملعلا نم لئاسم ئدابم هذه تناك اذإو

 ةب رجتلاو سحلاا ىلع ىئبملا نكل . ىلعألا معلا نم لئاسمل ام أدبم ىئزحلا معلا (؟)”ةطاسوب تراص

 علا عا فهذه نم مل 9 ىلع نأ كتي نإ لب« قو معالو لأ ع ول ىلع ل
 . اهسفنب ةنيبلا ىدابملا ىلع اينبم ناك ام

 مولعلا ىلإ اهنم ةبيزحلاامولعلا ىلإ برقأ ىه ةيديرجتلاو ةيسحلا ةيئزملا رومألا نأ معاو

 ؛ هيلكلا مولعلا ّىدابم اهنم ةبضتقملا ئدابملا نوكت نأب ىلوأ ةيلقعلا ةماعلارومألا نأ م « ةيلكلا
 . امومع دشأ وه ىذلا ملعلل أدبم نوكي نأب ىلوأ وهف امومع دشأ ناك ام نإف

 دحأ نوكي ام اريثكف 4 ضمب ءزح تحن الو ضعب تحن اهضعب (*' سيل ىلا مولعلا امأو

 ملعلا نأ لثم . مللا ناهرب 2'هيف ايطعم رخآلاو ؛نإلا ناهرب اهنيعب ةدحاو ةلأسم ىف ايطعم نيملعلا

 كلذك اضيأو . مللا ناهرب ىطعي ىعيبطلا ملعلاو ؛ ليلدلاب نإ نادرب ءاملا ةيرك ىف ىطعي ىضايرلا
 ىطعي ىضايرلا نإف ؛ ةيوامسلا ماسجألا ةيركو ؛ طسولا ىف اهعوقوو ضرألا ةيرك ىف لوقلا
 . كلذ عيمج ىف مللا ناهرب ىطعي ىعيبطلاو ّنإلا ناهرب

 ضعب تحن اهضعب سيل ىتلا مولعلا هذه نم نيملعلا نيذه دحأ نوكي نأ قفتي ام اريثكو

 , ةرشاعلا ةلاقملا لئاسم ىف 40 ةسدنهلاو ددعلا لثم "ل [دبم رخآلا ىطعي

 دعب نم ريحت نحو . ةدحاو ةلأسمل مللا ناهرب اعم ناملع ىطعي نأ ةيئزملا مولعلا ىف قفتي الو
 ١ ىلطسو ادودح نوكنت فيك اهنأو « ىه 2") < للعلا نأ دعب مصونس انإف . كلذ ىف هلعلا نع

 ش ماتلا 1١١ ناهربلا ةبطعم نوكت ىتح نوكن 2٠١0 فيك ىطسو ادودح تناك اذإو

 ١'( لئاملا م ا"! . .ىدابم :نم بوم .
 . تسيل :س (0) . ىطعب نوكي :س (4) سا ري وا
 1 ابف نوكت نأ ىلوألاو « تاطوطخلا عيمج ىف اذكه (7)
 . ل :, س (9) . ةسدنهلا : س ٠ 4١( ملا : س 1"

 . ناهربلل : س )1١١( . فيكف : س (')



 -سل املا اح

 - هتلح ىف امو لعافلا ىأ  ةكرح [دبم : ةعب رأ ١'بابسألا نإ ةلمجا لع لوقتف انه اهامآو
 نوكي هلجألل ىذلا ماعلا ىهو ةياغلاو 6 اهارحم ىرحج امو ةروصلاو 6 هتلمح ىفامو ("'عوضوملاو

 . هارجم ىرجي امو ةكرحلا أدبم قوسن هيلإو ©« نوكي ام

 هل سيل ئوشلا ناك امب رو . تاذلاب دحاو ئثل اهلك بابسألا هذه عمتجت نأ قفتي دقو
 . بابسألا هذه عيمج ئشلل ناك امب رو . ةقرافملا لوقعااك طقف ةياغلاو لءافلا الإ بابسألا نم
 نوكتو : لاقي رخخآ وحتبف « لعاف هنإ هل لاقي ىذلا لءافلا نإف ةكرحو ةدام ئثلل نكي مل اذإو
 . هتياغ كلذكو . هتروص ىف ةلخاد ةبسن هيلإ هتبسن

 ىمستو . طقف هتروص وه ام بابسألا نم ىطعي نأ نك« امنإف ةداملا نع درجم وهام لكف

 ةرظانلا مولعلاك تاذلاب هتيعارتنا ام ةيعازتنالا مولعلا نف . ةيعارتنا امولع هلثمب ةصتخلا مولعلا

 مولعلاك دحلاب ةيعازتنا ىه ام اهنمو . قالطإلا ىع داولل ةقرافم اهروص ىلا تادوجوملا ىف

 ؛ امل دودحلا ةقرافم نكلو ؛ تاعوضولل تاذلا ةقرافم ريغ رومأ امتاعوضوم نإف . ةيضايرلا

 نوكي كلذك ةبدخ "ىف نوكي م ثلثملا نإف: عونلاب ةنيعم ريغ رومأ اهتاعوضوم نأل كلذو

 تاعوضوملا نم وش سيف . قفتا فيك لب « انيعم اعوضوم اهعابط ىضتقت سيلف . بهذ ( ىف
 . ببسلا ادهل اهدودح ىف ةلخاد هيف (؟7 دجوت ىلا

 كلن دجوتنأ نكمي ال عونلاب اهل ةمئالم ةدام اهنم 2” ةدحاو لكل نإف ةيعيبطلا روصلا امأو

 كلب ةصمن# ةروصلا كلت عابطف . 2" ىرحخأ ةدام ىف الو « اهلل ةقرافم اهنم ةروصلا

 0 تاذلاب اهيف عمتجن ىلا ىه ةيعيبطلا رومألاو . اهدودح ىف داوملا لخدت كلذلف . ةداملا

 . اهلك للعلا

 ©« طقن هي روص للع نم ةذوخأم هناهرب ىف ىطسولا دودحلا تناك ام نأ ("! .مولعملا نم م

 هل تناك اذإ امأو . مالا ناهرب ناهربلاب دي رأ اذإ  ناملع هيلع ناهربلا ىف كرتمشن نأ زوحي الف

 )١( للعاىأ .٠
 ذنعوت  اهلملو ذوي, : س (؟) 1

  )0ةداملا هب دي ري .٠ س فل :٠ نه .٠

 (١؟) . مولعلا : سم )ع2



 لم١ -

 ببسلا لثم ةعانصلا عوضوم نع ةجراخ ١١2بابسألا ضعب نوكي نإ امإ ولي الف « ةفاتخمم للع
 . ةيعيبطلا تادوجولل ةقرافماهإف « ىوصقلا 2')ةياغلاو «قالطإلا ىلع ةيعيبطلا روم الللعافلا لوألا

 نأ امإ و. تاذلاب "”هجو نمو دحلاب هجو نه ال ىوصقلا ةياغلا امأو « تاذلابف لعافلا بيسلا امأ

 ةنلئاك وأ [ ب_-١٠+ ]اه اعاونأ ةنثاك امإ ىأ : ةعانصلا عوضوم ىف ةلخاد كلن لك نوكت

 نود« ةيعيبط ام تادوجومل ىروصلاو ىداملاو ىئاقلاو لعافلا ببساالثم ةيئاذلا هضراوع (4) نم

 تايعيبطلا وأ ةيعيبطلا تانئاكلا نم رخآ سنج وأ عون بابسأ وأ ناسنإلا بابسأ لثم لكللةماعلا

 . ةيعيبط اهلك ةرهاظلا اهبابسأ نإف « ةنئاكب تسيل ىتلا

 ةوق وأ ةفطن وأ ناسنإ امإ رهاظلا لعافلا هببس نإف « ناسنإلاك رهظأ وه ايف اذه حرشنو

 ىناذ ضرع امإ و ةروص امإو ةعانصلا عوضوم عون امإ ةثالثلا هذهو . اهف ةروصو ةفطن ىف

 ىد(ملا هبيسو . نكسيو كرحت ام ةهج نم مسحلا وه ىذلا ىعيبطلا ملعلا عوضوم ىف *!لخاد
 «سفنلا ىروصلا هببسو . ىعيبطلا مسحلا| عاونأ نم وهو « ءاضعألا وأ طالخألا وأ ناكرألا امإ

 « هصخي ىذلا ىلاكلا ىتاغلا هببسو . هل ام لاكو ىعيبطلا مسجل ام 277ةروص « وه ثيح نم ؛ وهو

 «ندبو سفن نم أدحتم الوصح ةدساف ةنئاك ئدابم نم(*!هلوصح نكمي رهوج لك أ '"”دوجو

 ىلا ىعيبطلا مسمللا ضراوه نم لاكلا اذ هو . ةداعسلل هسفن قين نأ هنأش نم نوكي ىتح

 . هريغ 'ىف دجوت نأ نكم ال

 نوكت نأو « عونلاب ادحاو ةيعيبطلا رومأألا ىف ةياغلاو ةروصلاو لعافلا نوكي نأ هبشو
 نم ىلعأ , [دبم دنع نمو « ةعيبطلا لعف نع ةجراخ تا.ديبطلا ىف ةروصلا ريغ ىه ىثلا ةياغلا
 (4!لعافلا ةياغ ىهو « هتيناسنإ هتررصو « ام ةيناسنإ ناسنإلا لعاف نأ لثم « هل ةياغو ةعيبطلا
 ىهف «نحنطلا سارضألا ضيررعت ىف ةدوصقملا ةياغلا وهىذلا نحطلاكرخآلا لاكلا امأو . ىعيبطلا
 . هلدوصقمو ىعيبطلا لعافلل هياغ هنإف ضيرعتلا سفن امأو . ةعيبطلا نم ىلعأ أدبم دنع ةدوصقم
 لثم - ىعيبط كرحم مامتو ةكرح ةياهن ىهو  ةروص ىه ةياغ : ناتياغ تايعيبطلا ىف ةياغلا نأكف
 ىهو « نيوكتلا ةكرح ىف ايلوأ ادصق ةدوصقلا ةروصلا تسيل ةروصلا دعب ةياغو -- ضيرعتا
 . ةعيبطلا نم ىلعأ لعافل ةياغ ىهو . نحطلا لثم

 ع ص . ةياغلا لثم ىأ ('» ' ايلإ راشملا للطلا ىأ 0 21١

 )3 . ةطقاس : ص (6) . نعود س (4)»

 )غ7
 5 ىلوألا وه ربخ ةروص

 . لمفلا : س (1) ٠ هل هلوصح : ٠ هيبص ريخ



 هد |م0

 ؛ةعانصلا سنج نم (١!نيييرغ انوك, نأ زوجي ال ةروصلاو ةداملا نإ قلطم لوقب لوقنو

 - لوقنف لوصألا هذه اندهم (؟)|اذإف . نس رغ ناك امب ر ةياغلاو لعافلاو

 ةعانص ىف اعقاوو هتعانص عوضوم نع '"”اجراخ ءىثلا بابسأ ضعب نوكت نإ نكمأ اذا

 ةقلعتم . بابسألا تناك اذإ امأو . نيملع نم ناناهرب ةلأسملا لع نوكي نأ نكمأ « ىرخإ

 . مللا ناهرب ءاطعإ معلا كلذ ريغ ىف '؟!نكمي مل « هنم ةبيرغ ريغ عوضوملاب

 (*0اذهبو .ةصاخ ْئدابم نم الإ نيهاربلا ةماقإ ىلإ لبس ال هنأ هانلق ام عيمح نم عمتجا دقف

 ةذوخأملا تامدقملا تناك اذإ ةقيقحلاب هانملع انأ ءايشألا نم ريثك ىف نظنف طلغن ببسلا

 . ةبسانم نكت مل '”اذإ قيقحلا ١ لعلا هانماع نوكن الو ةقداص اهتاسايق ىف

 )١'( نيهي.ىغ : ص ٠ )'( زذإف : س .

 ٠ ذإ م 09و . هطفاس : ص (1) . اًديف : س (هد



 هس 1م دح

 '" فاعلا لصفلا

 «أدبملاوه أدبملاهب نيبي اهف الإو ءاهتدابم لع مولءلا ىف نيهاربلا ةماقإ ىلإ ليبسال هنأ نيبلا نم

 نقلي وا يع وع حو 00

 هسفنب انيب سيل ام امأو . رخآ ملع ىف الو ملعلا كلذ ىف اهايب ىمي الف «اممفنأب تانيبلا امأ

 مولعلا رئاس ىذلا معألا ملعلا "!ءىدابمو . ىلعأ ملع ىف اصوصخو ءرخآ ملع ىف هنابب نكمي امن

 . ليلق كلذو « ©" انلق ام ىلع اهتحن ةيئزح مولع نم ةذوخأم اهضعب و « اهسفنب ةنيب "'اهلج هتمحت

 رهاظ هنم ناك اف ؛ اعيمح روصتب نأو هب !"”قدصي نأ بجي دقف ةعانصلا عوضوم «؟'امأو

 هدح عضوي (1)نأب لغتشا لب « ملعلا ف هدوجو عضوي مل ىعيبطلا مسحلا لثم دحلا ىن> دوجولا
 هدوجو نوعضي مهنإف © ةطقنلاو دحاولاو ددعلا لثم اعم دحلاو دوجولا ىف> ناك امو . طقف

 (" ةمدقم هنأل «ةعوضوم الوصأ ىمسن ىبلا ةعانصلا ىدابم ةلمج نم وه هدوجو عضوو . اضيأ

 عضو (8فلكت ناك اعيمح نيمعألا ةرهاظ (4*تناك نإ و . ةعانصلا اهيلع ىنبم « ابف كوكشم

 . الضف نصألا

 ةحناف ىف مرتك : تاذلا بسحب لب ١'مسالا بسحب سيل دحلا نأو دوجوم ءىثلا نأ كلذ

 مولملا ىف نيهاربلا ةماقإ ىلإ ليبس ال ” ىنآلا ناونعلا هل عضوي نأ نكمي و بوتكم ناونع لصفلا اذهل سيل
 ٠ *“ ايدابم ىلع

 . ,اكزس (9 ١ هتحن ةبت ع مولعلا راس ىذلا معألا معلا ىدابم لجو : س (؟-5)

 . قدصتي س (0) .٠ م6 ب نم ةطقاس امأ (4)
 . ةطقاس ص ('0) نأ نب ل
 . داو ةّزيتو لع بابلل ادرط « ناك لوقي نأ ىلوألا ناكو « تاعانصلا تاعوضوم ديرب )6(

 . طقف ايظفل ادح سيل ( فيرءتلا ) دحلا نأ ديري )٠( . ةطقاس م (5)



 مدمس )مو -

 « ارا انلق 2١ ةيولطملا ىه اهنإف تاعوضوملا هذه ف ضراوعلا نم ةيتاذلا تالومحملا امأو
 لبق نايبلا ليبس ىلع "الو « ةرداصم وأ عوضو» لصأ ليب- ىلع اهدوجو عضوي نأ نكمي الف

 تناك نإ امأو . دودحلا ةيفخ تناك نإ اهدودح «ةعانصلا ةحاف ىف عضوت امتإ . اهيلع ناهربلا

 عضو فاك مل ام رف «ةسدنملا ملع ىف كلذ هبشأ امو صقانلاو دئازلاو ةاواسملا لثم ةيهاملاةرهاظ
 ( ةسدنملا ىف (؛!قطنملاو مصألاو ثلثملاو مقتسملاو ةدحولا لثم دح عضوي امنإ لب ٠ كلذ

 . طقف دودحلا هيف عضوت امنإ مسقلا اذهف . باسحلا ىف ؟*ريدتسملاو عبرملاو درفلاو جوزلاو

 نأ نكمي ىتح « قيدصتاا وهو ةياملا قيرط نم تدلع دق نوكت نأ بجيف «ئدابملا امأو

 الإو اهروصت نم دب الو . ايمضو اقيدصت وأ « ايقيق»- اقيدصت امإ « رخآ ءىئث ةراه اهب لمعي
 ءازحألا ةيهام ةعوضومو « اهسفن ىف ةرنإلا ةعوضوم نوكت نأ بجيف ؛ اهب قيدصتلا نكمل

 . نم معأ تناك نإ و . كلذ نع "”حوضولاو ةرهشلا طرفل ىنغتس نأ الإ « ةعانصلا ةحناف ىف

 . ليق ام وحن ىلع ةعانصلاب تصصخ ةعانصلا

 «ةعانصلا ىامملع ناهرب الو اعضو تعضواهدوجو ىلع هيبذتلا ىلإ "” جيت -!نإ تاعوضوملانذإف

 عضوت الو « هيلإ جيت>١ نإ طقف ادح دحتف ةيئاذلا ضراوعلا امأو . ةيئاذلا امضراوع 2! لبع لب

 عوضومل ةدوجوم اهنأ هنم نيبتسيل ةلأسم ةلأسم ىف ناهربلا ةماقإ نع غارفلا دنع الإ ةدوجوم

 . عوضوم نع ةبولسم وأ

 نأ لثم « فلكتلا نم اهعضو نإف تارداصم تسيلو ةعوضوم الوصأ تسيل ىلا ءىدابملاو

 اعوضوم الصأ كلذ باقنت الف عزانم اهيف عزان نإو . كلذ هبشأ امو ناعمتجي ال (؟)نيضيقنلا

 . ''''لخادلا لوقلا نود جراحلاا لوقلاب و « لقعلا نود ناسالاب ةعزانملا كلت نأل « ةرداصم وأ

 ٠ واولا نودب اللص (') . الك مم ب 4

 ٠ ةعانصلا بالا ةحناف س : تناك ايأأ ةعانصلا ىأ (

 ٠ هاندا قطنملاو زءموننمدهل مصألا )4

 ٠ ريدتسملا نم الدب سدسملاو بعكملا س (5)

 . ىغتسي هلوقب قلعتم كلذ نع هلوقو « حوضولا وأ س )3(

 ٠ ضيقتلا بم (9) 2. لا ىلع ناهربلا لب ىأ (4) ٠ جيتحا اذإ مولملا تاعوضوف س (0)

 . جراخللام )٠١(



 دمه ١مل6 ل-

 ((١١ةيئاطسفوسلانم هيف فلاخم تيكبتوأ كلذ نمء ىش حيحصت ق انايحأ فلكي ىذلاس امقلاامتو

 . فن أتسل اهف فرعي و فلس اهف فرع ام ىلعو « جراخلا '"”ال لخادلا لوقلا وحن هلك كلذ نإف

 "نكت مل نإ اهئازحأ ةيهام مهفتواهدوجو عضوي نأ نمدبالف ءاهيفكش دق ىتلا ءىدابملا امأو

 . ءازحألا روصت ةنيب

 مسا ميهفتل عضوي امنإ لب « مسح هيف سيل هنأل ةرداصم الو اعوضوم الصأ سيلف دحلاو
 امتإ لب . اعوضوم الصأ تاعانصلا حتاوف ىف عومسم لك (4!ُناسنإ ىمسب نأ الإ مهللا « طقف

 عضولا ولو اهب قيدصتلانم عمدجن ةقداص اهسفنأ ىف ىهو اهب قدصم ءايشأ ةعوضوملا لوصألا
 6 نطف اذه لوألا ملعتلا ىف ليق املو. كلذك تسيل دودلاو . ةجيتن - ىرخنأ تامدقم عم

 وأ « هلكملعل ام أدبم وا وباوو يسوي ووعي
 00 : لاقو لأس الئاس نأكف . ةجيتن اهنم بلطي مث بذاك وه ام هنم ةلأسمل

 م١ (" ليخ لوقي 0 نأ لثم لئاسملا ىلإ اهنم ١ جردتب ةيذاك تامدقمو ةعوضوم

 راش ءطوطملا مس جب لثمو . كلذك نوكي الو « مقتسم وهو « هل ضرع ال

 ا ع كلزك ةقيقحلا ىف نوكي الو « عالضألا

 امقتسم الو ضرعلا ميدع نوكي ال طحللا ”١ كلذ نأل ا,ذاك نوكي امنإو . ةقداص ةجيتن

 طحلا اذهنإليقو بيجأف . ةقيقحلا ىف عالضألا ىواستم نوكي ثلثملا كلذ الو « ةقيقحلا ىف

 ةقيقحلاب طخ ىلع وه ناهربلاو « هلثم ىلإ ناهربلا راقتفال اطوطخم سبل لكذملا ثلثملاو طوطخلا

 طخامإ لب « ةميقتسملا عالضألا ىواستم ةقيقحلاب ثلثم ىلع كلذكو ؛ ضرعلا ميدعو مبقتسم

 . ليختملاو سوسحلا نود لوقعملالع وه ناهربلاو . ليختلا ببسي نهذلال ةناعإ اذه لكشو كلذ
 . ةتبلأ (١1لكسش ىلإ ج جيت>ا ( لل ليختتلا نع درجملا ناهريلاروصت بعصي ملولو

 )١( نووس (") . نييناطسفوسلا س .

  )0انانإ س (4) . نكميم .

 و

 () ةلمق اس نطل ةيلكو نظف س ٠  61١جيردبم .

 )( لوقي سدنهملا نأ ام لثم ب . ملا طخ نأ نم سدنهملا هلوقي ام لثم س .

  (0)م نم ةطقاس ( م - م ) ؛ ةطقاس س .

 ) )1أطخوهو كيكشت س .



 ل ١مل -

 . دحلا كلزك الو

 دودحلا نم ءىش سيلو . ىنزح وأ ىلك : روصحم وهف عوضوم لصأ لك نإف (' اضيأو
 اذهىلإ ةجاح ال هنأ ىلع . دودحب ةعوضوملا لوصألا نم ءىش سيلف . ىنزح الو ىلك(؟) روصح

 . ليق ام دعب نايبلا

 هبيشا لاثم اهنم عون لكل « ةقرافم روص ىه مولعلا تاعوضوم نأ اوبس- اموق نألو
 . ناهربلاب قلعت ام ةلمح ىف هلحو كذلا عقب نأ ىرحل ابف « ةدامى ال دوجوم ىلقع هتاذب (4) مئاق

 : لوقنف نظلا اذه ىلع كئلوأ لمح ىذلا [ ٠١٠ ١ ] ببسلا الوأ ركذن نأ بحيو

 رظنت امنإ اهلكمولملا هذه نإ اولاقف هوساق سايق ةهج نم نظلا اذه ىف موقلا كئلوأ عقو امنإ

 تحن ةمقاو امإ تادوجوملا مث . اهيف رظنلا ىف ةدئاف ال © تامودعملاف « ام " تادوجوم ىف

 تادسافلاو . ةلوقعم امإ و « ةموس# امإ اضنأو .ةريغتم ريغ دوجولا ةمئاد امإو « ريغتلاو داسفلا

 ىهام ةهج نم ةدودحم الو اهملع انهربم (1) اضيأ تسيل تاسوسحلاو . اهل دح الو اهملع ناهرب ال

 نم سحشلا ىلع موقي سيل (؛ ناهربلاف . ىرخأ ةيلقع ةيعيبط ةهج نم لب « ةيصخشو ةسوسحم

 8" اهل ةقحاللا ضراوعلارئاس نم ةدرحم سه اهنأ ام ةهج نم لب « سمشلا هذه ىه ام ةهج
 . سمشلا هذه ىه ام ةهج نم امل سيل دحلا, كلذكو . اهل ةضراعلا (5» ةيصخشلاو

 الو ةسوسحم نوكت الثل « ةذاملا نع ةدرجم ةلوقعم روص ىلع ناهربلا ناك « كلذك ناك اذإف

 . داسفلل ةهلباق

 «ةيسدنهلا روصلاو تايددعلل مهضعب و « طقف تايددعلل كلذ عضو مهضعبف .دحلا كلذكو

 . ةيعيبطلا ١ اهيلإ قرو ةيعيبطلا نود(١١» ةيملاعتلا روصلل ةلماب و 2٠١

 »١( اضيأ ليقو سس (') . لطامنأ نابو ىأ ٠

 ٠ متاق لاثلا كلذو س (4) ٠ ةروصحم ص (©)

 ٠ تامودعملا نأل س . تامودعملا امأف تادوججوم م (0-0)

 . ةطقاسم (0) .٠ ناهربلا نإف ص (" +. تسيل اضيأ تاسوسحملاو ص (5)

 ٠ ةيسدنهلا روصلاو تايددملل كلذ عضو مهضعب و س ٠ )٠١( ةيضخشلا نم س (

 ) )1١ةيميلعتلا س ٠ امهلأ س (1؟) ٠



 مس امها

 .دحلا ىف ةداملا نع ةينغتسم (١!هذه نأ وهو :رخا اثيش جاجت> الا ىف هالؤه ذخأم ناكو

 5 هيف بذاك وهف سوسحم لكشو طخ نم ىضايرلا هعضي ام امأو : اولاق . دوجولا ىف كلزكو

 نطالفأ امأو . تايسدنملا |دبم تايددعلا اواعجو « تايددعلا نم تايسدنملا اوفلأ موقو

 ةدر تناك اذإ اهامسف تايعيبطلل ىح لوقعم لكل ةدوجوم ةقرافملا ةلوقعملا () روصلا لمفب
 نوكت ال ةيعيبطلا روصلا نإف « لطاب اذه عيمج و . ةيعيبط اروص ةداملاب تنزتقا اذإو « ًالثم
 «ةداملاب ال دحن تناك نإ و ةدام الب «:موقت ال ةيميلعتلا روصلاو «ةدالا نع تدرح اذإ ىه ىه

 نود ىلوألا ةفسلفلا ةعانص ىف وه امنإ اهيلإ ةيعادلا تاسايقلاو ءارآلا هذه لاطبإ ىف مالكلاو

 تضرف نإو هذه نأ نيبي نأ هوجولا نم هجوب قطنملا ف نسحي لب « ىرخأ مولعو قطنملا
 : اهميلعت ىف نحن ىتلا نيهاربلا هذمل ةعوضوم ىهالو ناهربلا لع ىف اهل لدم الف ةدوجوم

 تاسوسحلل ضرعلاب و ايئاث اهنإف « ةيلك ة اقع رومأل الوأو تاذلاب تناك نإ و نيهاربلا هذه نأل
 حصي مح لكو « سمشلا هذه ىلع حصي ةقلطملا سمشلا ىلع حصي مكح لك نإف . تادسافلاو

 ناسنإ ىلع مس «ناويح ناسنإ لك نأ مس اذإو . بغلا اذه ىلع حصيف قالطإلا ىلع 4” بنلا ىلع

 . ناوي> هنأ ام

 همس| ىطعي نأب ةرثكلل الماش نوكيل ىتك (0)» لوق (ه» هف نوكي نأ نم دب ال امنإ ناهربلاو

 ابجوم طسوأ ادح ىكلا مكحلاب هيلع موكحملا هيف ىككلا لمجي نأ نكميو . ةيئزحلا ةرثكلل هدحو

 ةدوجوم تناك نإ اهنإف روصلا امأو . ةرثكلا ىلع مكح هيلع مكح اف . دحلاو مسالاب ةرثكلا ىلع

 .نرأ نكمي الو « "" ةيصخشلا تايئزحللا نم ةرثكلا ىلع كح اهيلع محلا نوكي نأ بحي الف

 لثملا نأل كلذو « ةيصخشلا تايئزحلا نم ةرثكلا لع (») ءىش تابثإ ىف ىطسو ادودح نوكت

 سبل هنأل : اهدودح اهيطعت اهنإ لوقن نأ اننكمب الف « (هداهءامسإ ةرثكلا ىطعت اهنأ انلزنأ نإو

 )١( ةيميلعتلا روصلا هذهيدارملا ٠

 . ى راما دوجولا ىف موقتال ىأ (97 . ةروصلا س (')

 ٠ اموي عدتو اموي ذخأت ىح ىهو بغلا ىمح ىلإ انه ريس هلعلو ةريثك ناعم بغللو ٠ بغلا ىف س
 . ةتبلأ تايصخشلا نم س (0) , ىلك مما ىأ ف . ةطقاصس ص (0)

 . اهامسأمم ب (9) . انيش اهتابثإ س (8»



 - )مو

 . ةقرافملا روصلل عماملا دحلا وه اذهو  ةيديأ ةقرافم ةيلقع '١'ةروص تايئزحلا نم ءىش
 اذهو « ىلاثملا ناسنإلا ةعيبط اهيلع لمت سوسحلا ناسنإلا ةعيبط نوكت نأ نكمي ('» فيكو

 فيكو . تام الو« مسالا كارتشاب الإ قطان الو ناويح ال كلذو «تننام قطان ناويح ناسنإلا

 ؟ ناويح اهنإ لاقي م كلت اهنإ هذه نم ' ءىثل لاقي

 نإ حلصت. الف « (؟تايئزملاو ةرثكلل اعم اهدودحو اهؤامسأ ىطمت ال هيلثملا روصلا نذإف
 كلذكو . ضرعلاب اناهرب ناهربلا كلذ ناك نإ و « تايئزحلا ىلع ناهرب ىف ىطسو ادودح دخت

 نأ امإ ىرغصلا دودحلا ن'الف ىرغص ادودح تسسل اهنأ امأو . ىربك ادودح نوكت نأ زوحي ال

 نايعأ ىلع امهجوب مح اهيلع محلا ارومأ امإو « الاوحأ نع ثوحبملا تادوجوملا نايعأ نوكت

 محلا ارومأ اضيأ ىه الو « ةيضايرلا الو ةيعيبطلا تادوجوملا نابعأ تسيلو . تادوجوملا

 اهنأ انيب دقو « ىطلسو ادودح نوكت ذئنيح اهنأل تادوجوملا كلت نايعأ ىلع ام هجوب مكح اهملع

 بلطت امإ نوكت ىتح مولعلا هذمل ةيلوألا تاعوضوملا اضيأ ىه الو . ىطسو ادودح نوكت ال

 محلا امإو « نايعأ امإ ىه رومأل ةيتاذ اضارعأ بلطن امئإ اضيأ انأل كلذو .. ةيتاذلا اهضارعأ

 نذإ ةقرافملا لثماو روصلا سيلف . نيكحلا دحأ ىلع لثملا "”تسيلو . نايعألا ىلع مكحلاك اهيلع

 . ؟"هجوب اهئدابم ىف الو نيهاربلا (”تاعوضوم ىف ةلخاد

 )١( ةروصب س .٠

 ٠ تايز#و )١2 . ةطقاس ص (؟©) 1 واولا نودب فيك م فق

 ٠ رعأ لات هقاوإل- نس (0) . عوضوم رس )١( . سيظ س ()



 ةثلاثلا ةلاقملا

 ”١ سماحلاا نفلا نم

 سس و ب يجي ب وسع حيوا

 لوالا لصفلا

 مولعلا ىف عمت فيكو "”ةبسانملا ريغو ةبسانملا لئاسملاو ئدابملا ىف

 : اهلك بعشدت هنم ىذلا لوألا أدبملا اصوصخو اهلوبق بجاولا ْئدابملا

 سبل “ ةبلاسلا هيلع قدصت نأ امإ و ةبجوملا هيلع قدصت نأ امإ ءىش لك نإ ”انلوق ىنعأ

 ليق ام ىلع اهيف عضوي امنإ لب «نيدكانهاو نيطلاغملا ةبطا# دنعالإ لعفلاباعضو مولعلا ىف 5١ عضوي

 ربتعيل ىربكلا ةمدقملاب قيدصتلا ليكن ىف ربتعي نأ بحي؛!هجو . ةنالث هوجو ىلع لوألا ميلعتلا ىف
 ؛ ةبلاس قدصت نأ زوجي الف ةبجوم تناك 2 نإ ىربكلا نأ دقتعي نأب كلذو « ةجيتنلا ىف هلثم
 امتاد دقتعي داقتعالا اذهف . لاحلا هذبم ةجيتنلا'"”نوكتل « ةبجومنوكت نأ زوجي الف ةبلامس تناكوأ

 بجومب سيلف بلاسوه ذإ و""”بلاسب سيلف بجوموه ذإ هنأ ملعي هنأل :لعفلاب هب ظفل مل نإو

 جاتحي الف اهدحأ هيف قدصي. ءىثش لك نأ وأ « ناعمتجي ال باجيإلاو بلسلا نأو « ةتبلأ

 رغصألا وأ « ىريكلا ىفربك ألا ىلإ' طسوألا ةبسن ىف ةوقلا هذه نوكت امتإو . هب حيرصتلا ىلإ

 ناسنإ لكف ” الفم ربكألا ىف تلق تنكاذإ كنإف . سكعريغ نم ةجيتنلا ىف ربكألا ىلإ

 ترمضأو “ ناويح بتاكلا ” نأ (7 تجتنأو “ ناويحب سيل سيلو ” ترمضأ “ ناويح

 . ناويحب سيل سبلو

 . «؟0هلياقمل اعوضوم سيلف لومم كحل اعوضوم لعج ام ةلمجاب و

 )١( لوصف ةعست ىهو ناهربلا ف قطنملا نم ىلوألا ةلملا نم لس س ٠ لوألا لصفلا .

 . عوفرملا ثلاثلا أدبم وه ىذلا أدبملا اذه ىأ (؟) . مىف ةظقاس ةبسانلاريغ (')
 . نوكيف س (1) . اذإ ص (0) . ةطقاس م (4)
 . واولا نودب تهنلاس (6) . ةتبلأ لإ ص )0

 ٠ بلاس محل اعوضوم نوكي ال بججوم مكمل اعوضوم لعجج ام ةرابعلا ىنعمو « ضيقتلا انه لياقملاب دارملا 44



 ا )وو

 الوم "١سايقلا ىف ناويحلا نوكي ىتح اذه رمتسي سيلف لومحملا ةهج م امأو
 بتاكلا ىلع الوم ةجيتنلا ف ناويحلا نوكي وأ « ناسنإب سبل ام ىلع الومحت سيلو ناسنإلا ىلع
 تاعوضوم ىلع لمي نأ زوجي لومحلا نأل «ميقتسي ال اذه نإف «بتاكب سيل ام ىلع الوم سيلو
 . ضعب نع اهضعب بلس تالومحم عوضوملا عضوي نأ زوجي الو . ضعب نع اهضعب باس
 . دحاو هجو اذهف

 انلوقف « اقداص سيل “ ب | نإ *” انلوق ناك نإ هنإ فلحلا ىف لاقي م ىناثلا هجولاو
 ؛ ىربكلا ةوق هتوقو « ارهضم هرك ذ ىف نحن ىذلا أديملا اذه نوكيف + :قداف "نإ نا سبل 7”

 . بلاسلا وأ بجوملا هيلع قدصي نأ امإ ءىش لك نأل ”” كلذ هلوق دعب لوقي هنأك

 مفان هنأ لع أدبملا اذه هيف ةوقلاب لخدي سيل هناف « اعيمح نيهجولا فلاي ثلاثلا هجولاو

 هعوضوم امإ صصخم نأب لب « ىناثلا ف م سايق ليكت ىف الو « لوألا ىف اك ةمدقم ليكت ىف

 لدب هيف ذخأنف © كراشم امإو نيابم امإ رادقم لك انلوقك : اعم هلومتو هعوضوم امإو
 وهو ةعانصلاب اصاخ 2''ابجوم بجوملا لدبيو  رادقملا وهو - ةعانصلاب اصاخ ام ائيش ءىثلا

 اذه ذخأت نأ جاتحن ال كنأل : نيابلا وهو ةعانصلاب اصا ام 2'”ابلاس بلاسلا لدبو « كراشملا

 كلذ نإف ةصاخ *' ملعلا كلذ ىف عفني 47 ثيحب لب « ملع لك ىف اكرتشم اعفن عفني ثيحب أدبملا

  تاعوضوملا ىإ  نايبلا هيفام اهنأ لع ال ءابيف مولعلا كرتستاهلوبق بجاولا ةيماملا مولملا هذهو
 اهلمعتسد لدن او . نايبلا هنم ىذلا نم اهنأ ىلع لب لئاعلا ىهو - نين هايإو نايبلا هلوأ

 كراش م" لئاسملا ىف لع لك كراش اضيأ لدحلاو . اضيأ روهشم ىلوأ لك نأ 00 ةهج نم

 "”لدحلا نأل . عوضومب صتخيال هنإف « تاعوضوملا ف كراش امو « اهلوبق بجاولا ئدابملا ف

 تاعوضوملا نم ةيالنلا هوجولا ىف رظنلا دودحم هنإف لع لكو .هوجولا نم ئش ىف رظنلا دودحت سيل

 . لئاسملاو ئدابملاو

 )١( سصايقلا نم ىربكلا ةمدمملا ىف .

 ء ثيح لس (4) .  ةطقاس ما 29 . . بحجبوم م (')

 . لدحلا نكلو س (0) . ةهج لك م (5) . مولملا م «9)



 هلل ١و7 ل

 عوضوم ىلع رصتقيال هنإف''' تاعوضوملا ىف رظنلا دودحم سيل لدحلا نأ[ ب ١٠ه ]امأو

 سبيل هنأ ناب امأو . هيلع رصتقي ناهربلاو . ءاوس هدن- عيمجلا لب « هلاو-أ نع ثحي دحاو

 عوضوملاب ةيتاذلا لئاسملا ىلع رمصتقيال هنأ امهدحأ : نيهجو نم كلذف «لئاساا ىف رظنلا دود

 طحللا له رظني سيل هنأ لثم : اضيأ 2 ةبيرغلا ىف لب « تقولا ىف هلاو»إ نع ثدي ىذلا

 هماع لهو « سبل وأ ريدتسملا نم نس>أ وه له لب « اكو اذك ناك طخ هيلع ماق اذإ ميقتسملا

 نيسايقب اعم نيضيقنلاو نيدضلا ؛ةرصنن نأ قف دق هنأل ىناثلاو 90 ينل وأ ريذغسلا داضم

 تاروهشملا نم سيقن ةراتف :لدحلاىف ملكتن ثيح هفرعتسام ىلع ىل دج امهنم دحاو لك نيتقو ىف
 رظنلا دودحم اضيأ سيل هنأ نايب امأو . تومت سقتلا نأ اهنم سيقن ةراتو « تومت ال سفنلا نأ

 . قفتا فيك لب « عوشلاب ةيناذلا ئدابملاب ىنأي ال هنأ امهدحأ : نيهجو نم كلذف ْدابملا ىف

 نم هماستي امو « اعم ةقداصب تسيل ىلا ةروهشملاو ةقداصلاو ةيلوألا ّئدابملا ذخأي هنأ ىناثلاو

 تقوى اذهو ءتقو ىف كلذ - «©هسايقل أدبم نيلباقتملا نم دحاو لك لمحي دقو . بطاخلا
 دودحم 2')اهرمصتيو اهنيدي ىلا ةلأسملا دودحم « عوضوملا دودحم هنإف ناهربلا امأو . تماع ام ىلع

 «ضيقنلا فرط نع ةلأسم مولعلا ف سيل هنأ وه قحلا نوكي نأ داكي و . ني اهنم ىبلا ئدابملا
 امهيأف « لئاسلا دنع اعم نيفرطلا 7 مست فاكتب نأ وه ةقيقحلاب امهنع عفانلا لاؤسلا نأ كلذو
 ىف هل عفانلا « نيعملا "0دحاولا هل لس اذإ نهربملا سناقلاو . هسايق دقع ىف رقساو « زاج « ناك

 ذئني- هلاؤسل نوكي الف « رارمسالا هنكمي ملو تكس « هلباقم لس نإو . هب عفتنا « هسايق دقع

 . ةلأسم ريغ نم اذخأ هذ>أي نأ بجيف دحاولاب عفتني امتإ ناك ذإ « ةدئاف

 قرط دحأ وهو  ىلعتلاو ملعتلا ف عقي اهدحأ : نيهجورىلع «ةيماعةلأسم”” لاقي دق نكلو

 . ةبيرغلا لاوحألا ىف ىأ (') . ىشآلا ضملا نود تاعوطوملا ضعب لع ةرظن ارصاق ىأ (1)
 ةبيرغلا ضارعألاو هيف ثوحبملا عوضولل ةيتاذلا ضارعألا لمشت لدحلا لئاسم نأ ىلإ ةرابعلا ردص ريشي: ()

 ضارعألا ىفرظنلا ىلع هرصقو ةيناذلا ضارعألاب لدحلا لاغتشا ضفر لوقي امل لثم ام دنع فلزملا نكلو « ءاوس دح ىلع
 :.:ةنيرقلا

 : مست س )030 5 هرم هييس نع 5( . هسايقف (6)

 . نيلباَعملا دحأ وه ىذلا دحاولا لوقلا ىأ (6)



 هد وهم دل

 اهيف ىلابي الو مولعلا ىف نوكمت ىتلا ةيناحتمالا تابطاخملا ىف ىتاثلاو . ةيلدحلا لئس ا ليبس ىلعال
 . هملعتس ام ىلع ناك ضيقنلا فرط ىأ ميلستب

 ةهج نم ةيملع اهنإف : ةيملع 27 تسيل هجو نمو ةيملع هجو نم اهنإف ةيناحتمالا ةلأسملاو
 اذإ 7 كلذلف . مع تابثإ سيل اهيف ضرغلا نأ ةهج نم ةيملع تسلو . ةبسانم اهثدايم نأ

 لاؤ- لك سيلو .ةدودحم ةقلطملا ةيملعلا لئاسملا لب « ةقلطم ةيناهرب ةيماع ةلأسم نكت مل تققح

 ىه امنإ 7 الثم ةيسدنهلا ةلأسملا لب « رخخألا مولعلا نم مع نم الو ابياسح الو ايبط الو ايسدنه

 أديم (؛”نع نوكتف اهريغ اهب نابي نأ داريو « 29 ةيسدنهلا قرطلاب تناب و تح ةمدقم نع امإ

 بلاطملا © هب نيب ةسدنحلاب صاخ ةيسدنهلا لئاسلل ماع ًأدبم نعامإو « بولطملاب صاخ

 ةيرظنم نوكت نأ امإ : ةيرظنملا ةلأسملا ىف لاحلا كلذكو . ةسدنلا ف وه نيربالو ةيسدنهلا

 « ةسدنهلا نم هثدابم نإف رظانملا (') ملعل أديم ىهو « ةيسدنه نوكت نأ امإو « اههف نيت ةصاخ

 نوكي فيك هنأ امأو . ةيسدنه لئاسم هجو نمو «ةي رظانم ّىدابم ")7 ىه ةيسدنه لئاسم نوكتف
 ئدابملا امأ . 7 نيفاتخم نيهجوب كلذف «ةيسدنه لئاسم اضيأىه ةيسدنه بلاطم نوكت ىتح كلذ

 لئاسملا نوكتف «ةسدنهلا ىف ةعفان اهنأل ةيسدنه ىهو « لئاسم اهسفن ىف اهنأل ةيسدنه لئاسم اهنإف

 نم ىه لئاسم اهنأ ىنعمب ةيسدنه لئاسم ىهف بلاطملا امأو . ةيسدنه لئاسم ةسدنهلا ىف ةعفانلا

 . ةسدنملا

 ةيسدنه هجو نم ةلأسملا نوكت نأ وهو « رخآ هجو ىلع لوألا مبلعتلا نم عضوملا اذه مهف دقو

 هجوم ةلأسملا نوكتو . ةيسدنه لب ةيرظانم تسيلو رظانملا نم ىهف . رظانلل الثم أدبم اهنأ ىلع

 . رخآ ملع ىلإ ةفاضم ريغ ةفرص ةيسدنه تناك اذإ ةيسدنهرخآ

 انه اه ةلاسملاب ىنعي (#منإ لب . هب ناقرتفي نيابت نيسعألا نيب الو ديجي سيل ليوأتلا اذهو

 كلذ نمو «ملعلا كلذ ىف هنابب ميد ادبم كلذ نف .ةمدقم (؟0ذنؤت ىتلا ةلأسملا لب «بولطملا ال

 . اضيأ هريغ هب نيس و معلا كلذ ىف نيس نأ هنأش نم ام

 ٠ لمعلا ب م س 2 . ابمى ب «0 ٠ أطخوهوريغ س (4)
 . ١« ١ ه

 . دجرنتم (9 . ةطقاس ص (4) ٠ واولا نودب يه س (0)



 د

 ىأ « ةيسدنه لئاسم بلاطملاو . ةسدنملا ىف ةعفان لئاسم ىأ « ةيسدنه لئاسم ئداملاف

 نامفان امه ثيح نم اناك نإو « دحاو عونب ةيسدنه لئاسم امهنوك سيلو . ةسدنهلا نم لئاسم

 نوكي نأ زومي الف ( ةلأسملا ىنعم رابتعا تققح اذإ و . نافلتخي ال ةسدنحلا نم ىرخأ بلاطم ىف

 بسنتكت معلا كلذ نم ءزج ام ملع ىف ةلأسملا نأل « هيف أدبم وه ىذلا معلا ١١( نم ةلأسم [ديملا

 . هيدا

 ةهج نم هدابم نربي نأ هنكمي مولعلا باعضأ نم دحأ سيلو . ْىدابملا نع ةزيقم لئاسملاو

 نم ىرظانملاو . هئدابم تابثإ هنكميال سدنهم وه ام ةهج نم سدنهملاف . ةماع بحاص وه ام
 ةهج نمو . ايسدنه راص دقف هثدابم ىف كلذ ىرظانملا فلكت نإف . كلذك ىرظانم وه ام ةهج

 ةهج.نمو . افوسليف راص دقف « هثدابم ىف كلذ سدنهملا فلكت نإو . هئدابم نيس ام ةسدنملا

 . هثدابم نيب ام قوسلبف وه ام

 مولعلا باحصإ نم دحأل سيل هنأ "7 اكو . ةعيبطلا دعب ام ملع ىف نيت مولعلا عيمج ئدابمو
 © ىنيب ال نم عم هل مالك الو « هثدابم ضقاني نم عم هل مالك ال كلذكف « هّيدابم نيب نأ

 بيجي نأ اسدنهم ناك نإ همزلي ام لب «ةلأسم لك نع بيحي نأ همزلي اضيأ الو . هُندابم ىلع
 . ةيسدنهلا ةلأسملا نع

 اذإف . لأس اذامع فرعي نأ لئاسلا ىلعو « بيجي اذامع فرعي نأ ام لع بحاص (4) لعو

 الإو «بيصم وهف ةسدنملا ْدابم ىلع ةينبم ةيسدنه رومأ ىف سدنهملا بطاخي (منإ لئاسلا ناك

 كلزكو « ضرعلاب ىمع لب « تاذلاب ةسدنهلا ف فشكتي هبولطم اضيأ الو . بيصمب سيلف
 ىرجم ىرجي و ١7 لضف امهمالك نإف سدنهمب سيل نم عم هل مالك 2" الف . سدنهملا بينا
 . ذحأملا ئدر

 نأ امههدحأ : نيهجو لع - ةيسدنه الثم تسيل ىأ  ةيماع تسيل ىتلا ةلأسملا نإ مث

 اناسفإ نأ ول الثم . هيف ةلخاد هجوب نوكت نأ رخآلاو « معلا كلذ نع ةجراخ ةلملاب نوكت
 نعوأ .لوألا ةفسلفلا قح نم ةلأسم لأس دقف «دحاو اهملع له دادضألا نع ةسدنهلا ىف لأس

 )١( ةطقاس نم .

. 
 م ىف ىلي ةطوقنمو ب ىف ةطوقنم ريغ د . راولا نودب يل س

)'( 



 ب ١وهاد

 . ةيباسح ةلأسم لأس دقف « عيرم نيعب ص نيددعنم عمتجي اك بعكم امهنم عمتجيل ه نيبسكم نيددع
 لأس ءالؤه ىف . ةيفيلأت ةلأسم لأس دقف ؟ناقفتم ةعب رألاو لكلاب ىذلا افرط له الثم لاق وأ

 ريغ هلهج ناك « اذه لهج نإ كلذكو . قالطإلا ىلع ةيمدنه ريغ هتلأسم تناك ةسدنهلا ىف

 أطخ لكف . هعضوم ىف دعب مون ام ىلع قلطملا لهجلاو أطحلا نيب قرفو . قالطإلا ىلع ىسدنه
 . أطخ لهج لك سيلو « لهج

 نيتللا نيتي وازلا ريصف طخ اههيلع عقو ناطخ له ريرقتلا ليبس ىلع لأس اناسنإ نأ ولو
 ارب رقت ةلأسملا هذه نكت مل « نايقتلي ابنأ ,هسفن ىف نظ وأ « 2١١ نايقتلي  نييواستم نالدابنت

 ىسدنهلا ريغ نأل كلذ . ةهج نم نييسدنه اناكو « ةهج نم ايسدنه انظ نظلا اذه الو « ايسدنه

 .ةطقنلا نإ انلوقك .ئثلا ىف ةوقلا مدعل نراقملا '” ماعلا باسلا ىنعمب امهدحأ : نيهجو ىلع لاقي

 انلوقك « ةوقلل نراقملا باسلا ىنعمب ىناثلاو . عوم.سم ريغ نوالا نإ و « اهل ةياهن الو ال نزو ال

 ريغلا نظلاو « ةي.دنه لا ريغلا ةلأسلاف . "9 كرش سيل هنإ كرمت نأ هنأش نم ىذلا نكاسلل

 ام لمعب ريصت وأ ةيسدنه نوكت نأ هدودح ةوق ىف نوكي ال ىذلا وه لوألا هجولا ىلع ىسدنملا

 : اطخ ناك امهسأ نيقفتم ريغ وأ ناقفتم ةعب رألاو لكلاب ىذلا فرط نإ انلوق لثم « ةيسدنه
 ىذلا اهاح ليزأ ناو . (؟*”ىسدنه نظ وأ ةيسدنه ةلأسم ىلإ درت نأ نكمب ال دودحلا هذه نإف

 ىناثلاهجولا ىلع امأو . ةيسدنه ريصت نأ ةمدقملا هذه دودح ةوق ىف سيلف «بلسلا ىلإ باجيإلا وه

 نم ةيسدنه تناك نإو « ةئيدر ةبسن ةسدنهلا ىلإ اهتبسل نأ ببسل ةيسدنه نوكت ال نأ ىهف

 اذإ دودحلا كلت نأ ىرت الأ . لمفلاب تسيل تناك نإو « ةيسدنه ةوقلاب اهدودح نوكل هجو

 نيطحلا نإ الثم ليقف « ةيبلس ةبسن ىلإ اهب ةيباحيإلا ةبسنلا نم ال ضرع ام ليزأو تظفح
 ةوقلاب ةلأسملا هذهف . ةيسدنه ذئنيح ةلأسملا تراص « نايقتلي ال اذكو اذك طخ امهيلع عقاولا
 دحاو عوضوم ىلإ بسنت امتإ دادضألا تناك (ملو . ةسدنهلل ةداضم لعفلابو « (6)ةيسدنه

 . ىسدنه نظ وأ ةيسدنه ةلأسم امهملكل ةهحلبا هذه نم لاقي نأ سأب الف « دحاو سنجو

 )١( ناي زاوتملاناطحلا نايقتلي ال نيدثلا نيطحلاب دارملاو م ىف نايقتلي : ةطوقنم ريغ س . بف ءايلاو فاقلاب نايمتلي ٠

 ٠ قالطإلا لع ايسدنه سيل لاؤسلا نأ انه ماعلا بلسلاب دارلا

 نأ اهتوق يف نكلو ةيسدنه تسيل ىتلا ةلأسلا ال « اذك نوكي نأ هتوق ىف نكلو اذكب سيل ىذلا ءىثل لاثم اذه (6)

 ٠ مالكلا عوطوم ىهو ةيسدنه نوكت



 ل ١و5

 "'ىلاعلا | ذأ

 ٍ | ]١١١[

 ةضايرلا نأ ىفو « لدحلاا عم ةيضايرلا ريغو ةيضايرلا مولعلا فالتخا ىف
 بيكرتلاو ليلحتلا ىف رك ذ ام نايب و« هنم ةديعب ريغ اهريغو طلغلا نع ةديعب

 ىري و "'دقتعي نأ لب « طقف ملعلا هعم مدعي امنإ سيل ىذلا وهو ملعلل داضملا لهحلاا نإ

 املق  ىبسدنهاللاو ىملعاللا ىهجو نم ىناثلا هجولا ىف عقب اك « ملعلا ةروصل ةداضم ةروص

 سابتلا اههدحأ : ناصأ اهرهظأو « بابسأل عقب امنإ لهجلا اذه نأل كلذو . ملاعتلا ىف عقي

 ناك اذإ هببسب عقي عادخما رثك أ نإف « طسوألا اصوصخو مسالا كارتشال سامقلا دودح موهفم

 ابعتنم نكي مل اذإ لوقلا لكشو فيلأتلا لاح ىناثلاو . افلتخم ىنمملاو نيةمدقملا ىف ادحاو ظفلا

 . كلذ هبشأ امو ىناثلا لكذلا ىف نيتبجوملا لثم جتنملا هبشأو

 ىناعملا ةمواعم تايسدنحلا ىتاعم ظافلأ نأل تايميلعتلا ىف عقي ال (مث هنإف لوألا مسقلا امأو

 (4!ضرغلا بسحب موهفم ىنعم اهنم ظفل لكل لب . "هب دوصقملا ىنعملا ريغ ,هوت الف ليصحتلاب
 لقعلا ف مهفياكف « لايكا نم ةبيرق ظافلألا كلت ناعم مث ديدحتلا 2”نم قبس ام بسحب وأ

 ا ا 1 بلو لح مرا قل موج تلال عب اهدا

 نيتيم ذخؤي هنيعب ادحاو ىأ اًمعاضم طسوألا دحلا نوكي ذئنمخل . هنع غيزي نهذلا عدي الو

 نوكت الف 50 لدحللا فو  ىرعأألا مولعلا ىف امأو . ةر ورض جئنيف نيمولعم نيئيشل

 ريغ سفنلا ىفرئاغ نطاب ىلقعلا ىنعملاو « ةكرتشم سمألا رثكأ ىف اهظافلأ نوكن لب « نواعملا هذه

 نهذلا ىف هنم مناللا لايحلا ناك امب ر لب . نهذلا ىف هظفحيو هتبثي ىنعملا كلذل مئالم لابخج ناعم

 . لايحلا ىلإ ضرغلا نع 0نهذلا "”غيزي و «رخخآ ىنعم ضرغلاو ىنعمل ابسانم

 )١( ةطقاص بم .

 "““ اه. ” لضفألاو ةثالثلا تاطوطخملا ىف ازكه (5) . دقه م ()
 د: اهم رع ان ىآ 0 . هبرص (0) . ضرملا س (4)
 ٠ فيرحن وهو ىذلا م )م( . غي يف نع )ع



 د اوال

 كلذلو . دشرم داه تايمياعتلا فو « لضم سصمأالا رثك أ ىف تايميلعتلا ىوس اهف لايحلاو

 « فورحب ةملعم ةسوسحم الاكشأ لكشت ناب الإ اههيلعت بعص ةيضايرلا لداسملا !١'ت راص ام
 ' ىرخألا مولعلا ف فاح ام اهيف كلذ نم فاح ال (؟7ناك نإ « هيوقتو لاي ةنوعم كلذ نوكمل

 ليصفت ىفو اكرتشم ظفللا ناكو لايحللا لبق نم ؛"'ةنوعم اهيف نكي مل اذإف ىرخألا مولعلا امأو
 نوكت دق هيف لمعتسملا ظفللا ىنعم ةينادحو نأ لدحلا صحيو . نهذلا غاز « هب وعص هيناعم

 سابتلالا اذه نوكيف 4”هيف اكرتشم ةقيقحلا بسب ناك امب رف . ةقيقحلا بسحب ال ةرهشلا بسحب
 ةظفل نإف : ةرئادلا ةظفلو « لدحلا ىف '"'رودلا ةظفل لاعتسا لثم ربك أ لدا ىف ىظفللا
 ةرئادلا نأ هدنع عقي داكيف . (77مءرت لام ةسبتلم ىلدحلا دنعو ىنعملا ةدودحم سدنهملا دنع ةرئادلا

 اهعيمج ىف ةرئادلا ةظفل موهفم « ىرودلا نايبلاو « ضعب ىلع هضعب ءازحألا رئادلا رعدلاو ةلكشملا

 امب رو . لكش ةرئاد لك لئاقلا لوق قدص لكشيف « ءىطاوتملا نم ظفللا موهفم نم '"'بيرق
 ' كلذ زيمي و مسرب نأ الإ اهظع طلغلل اببس اذه لثم نوكيف « لكشب ةرئاد لك سيل هنأ نظ

 .دملا ىف ادحاو سيل ىناعملا هذه لاثمأ ىلع ةرئادلا هبشأ ام وأ ةرئادلا مسا عوقو ناك املو

 ضعبلا نود ىناعملا هذه ضعب ىلع ةلالدلا ىف ارصتقم « اذك ةرئاد لك ”” انلوق نوكي نأ بجو

 ريغ وأ ىرقتسي ناك ايلدج « لئاقلا لوق ضقاني الأ بجوو .ةدحاو ةمدقم نوكت نأ ديرأ نإ

 نوكت الف . ادحاو ىنعم روهشملا بسحب ةرئادلا ليت هنأك “« لكش ةرئاد ناك نإ * « ىلدج
 نأ : ىكشب تسيل ةيرعشلا ةرئادلا نإ هل لاقي نأب '"*هضقاني اكرت5م اظفل روهثشملا بسحي هدنع

 حلصت ملاهسفن ىف ةمدقم الوأ رصت ملامو . اهريغىنإ سايقلاب ةضقانمو « اهسفنب ةمدقم (5”ةضقانملا

 . اهريغل ةضقانم ريصت نأ

 ىنعم لصحو اهانعم لصح اذإف . لصحمت اهيف ةرئادلا ىنعم سيلو ةمدقم ةملكلا نوكت الو

 دحأ ىلع ةضقانم اهنأ نظي امإ لب . اهل ةضقانم هذه نكت مل “ لكش ةرئاد لك ”” لئاقلا لوق

 لكش نأب الإ ميلعتلا ةرعص ةفايرلا لئاسم تراص بيسلا اذه : ةرابعلا ىعمو : ةرفان ريغو هب ردصم انه ام )01(

 . ةسوسحملا لاكشألا

 ٠ اهيف ةنوعم بم (؟) ٠ ناك اذإ س (؟)

 . رونا بيم («) ٠ ىنعم نم رثك أ لع ىلغفللا كارتشالاب الوقم ىأ (4)

 )١( مسرب فيرعلاب دحم ىأ ٠ "( ارق مهب ٠ ) )4مى طئاس(م  م)هضقام س .٠
)١4( 



 اوما

 ةمدقم ريغ ةمدقملا هذه ريصت نأ امإ ناك ذإ : ةمدقم ةقيقحلا ىف نوكت ال ابب نيذللا نيهجولا

 ريصت نأ امإو : ىنعم اهعوضومل مهفي ال لب « ةرئادلا وه ىذلا اهعوضوم ىنعمب نئاكلا لهجي

 ىلع “ لكش ةرئاد لك ”' ملوق ىف - ةرئادلا وهو  اهعوضوم ذخأ دق نوكت نأب ةمدقم ريغ

 نوكت نأ ناعنمي نيرمألا الكو . “ ةرئادلا ىنعم هلام لك ”'ىنعم ىلع ال “ ةرئاد ىمسيام لك” ىنعم
 .ةمدقم اهنأ ىف ةحص# ةمدقمل ةلباقم « ةمدقم اهمنأ ىف ةحص ةمدقم ةضقانملا نإف : ةيضقانم كانه

 : ("'ةضقانم ررقتت مل ةمدقم ةمدقملا ررقتت لاف

 : لوقنف تايميلعتلا نود مولعلا ىف عقاولا طلغلا هوجو نم ىناثلا مسقلا مكح نايب ىلإ عجرغلو

 برضلا « هبورمذ نمو «لوألا لكشلا ألا رثك أ ىف اهيف لمعتسي امنإ ةيضايررلا مولعلا نإ

 ةردانلا ةردنلا ىف الإ سامقلا فيلأتب ةطلاغم هيف ("'عقت الف ىناثلا برضلا لمعتسا امب رو . لوألا

 (؛7فرصتم هنأل اعادختاو اوهس ةجتنم ريغ تاسايق هيف ىلهعتست ام ارياكف لدحلا امأو . ادج

 نئاكلا (57فنيلأتلا اصوصخو )2 نونظملاو قيقحلا (*'لمعتسلو ) بورضلا ىو لاكشألا ىف

 نيبي نأ الثم مهنم ديري '"” نك « لدحلا ىف لمعتسي ام اريثك هنإف «ىناثلا لكشلا ىف نيتبجوملا نم

 فاعضأإلا ريثك ”” و“ ديزتلاو دلوتلا ةعب رس رانلا””: لوقي نأب 28)ةبسنلا ففاعضألا ةريثكر انلا نأ

 ريغ ةروصلا هذه نإف .©ةبسنلا ىف فاعضألا ةريثك رانلا نأ” جتنيف “ديزتلاو دلوتلا عيرس ةبسنلا ىف

 ةحش هل حصن نأ نكمي انإ و . رهاظلا ىف ةجتنم دعت دق تناك نإ و ةقيقحلا ىف ةجتنم

 سكت نأ نكميف «لومحماو عوضوملا ةيواستم ةمدقملا تناك اذإ ةداملا ببسل عضاوملا ضعب ىف

 . لوألا لكشلا ىلإ عجرتف ةيلك اهاربك

 تالوممذخؤت ميلاعتلا نألكلذو. سكعلاب ليلحتلا ففلاختلا ةياغ نافلاخت ميلاعتلاو لدحاو
 ءايش*الل ضرعت ىلا ضراوعلا ىهو - دودحلا ببسب ضراوعلا نم مزلي امو دودحلا نم اهلئاسم

 )١( هضقانم الو لس س (؟) . كف س .

 عقت الف م 6 ب رف 5 ١ وس )6: 5 روصتم س 5 ْ 1

 )١( ديرب نم هلمعتس يك سا (0) . فيلألا نم سس .

 مجار : ْ لاثملا اذه وطسرأ 5 ذدقو : (ةمدمام سناق ىعدي اك ةيسدنه ةبسن ىلع دي زتو وم اهنأ ىأ 0

 . اهدعب امو ع 7 ج + . مباباب ةيناثلا امي ولانأ



 اس |١وو

 : مواعمو روصحم دودحم اهلكو . اهدودح اهل ثي> نم ىه.« ىه ام ةهج نم ىهو ؟ اهتاذب
 )١( ١ دكعت اهرثكأو

 نوكنف بنك نع باصتق ةمولعم ةدود#© قء-اول ىهو « ةروك ذملا ةطي رشلا ىلع وه ام نيفرطلا قحاول نم باط « سكملاب لياحتلا ةهج نم سايق هل بلطي نأ ديرأو بولطم ناك اذإف

 . الهمس اهيف ليلحتلا ليبس

 وه ام نأل : البس اضيأأ اهيف بوكرتلا نوكيف لياحتلا سكع وه ىذلا بيكرتلا ليم كلذكو

 اولي نأ ريغ نم ةلأس» ىلإ ةلأسم نم نوجردتي بيكرتلا قيرطب و . "'لهسس لهسلا سكع
 ديزتلا نوكي و « اهنم ةيرقلا تاسايقلاب اهحاضيإ دعب الإ اهنع اوز وا و طسو تاذ ''تامدقمب

 . اجوهنم قيرطلاو '؟!ادودحم اديرت اهيف

 نوكت طاسوألا نأل كلذو : سكعلاب ليلحتلا ىفف الوأ امأ . '“'اذه عيمج ىف فلاخم لدحلاو

 ةيذاكو ةقدا ء تايذرعلا نم نوتتو « ةيئاذو ةيضرت اروءأ نوكت اممإف « ةشوثنتم ةرياك ارومأ

 ليلحتلا بعضي امنإ سيلو . اهلا بءصيف طاموألا بلاط» فعاضتتف «ةروهشم نوكتنأ دعب

 تناكاذإ ''' بذاوك نه جدن دق امنآل ءاهن» ةقدا.علا ىفو لب « قالطإلا ىلع ةيلدحلاا لئاسملا ىف

 تناك اهنأ وهو :دحاو هجو نم ةلمم تناك امل كلذ الولو . اهنم ةجتنم وأ ةماسم وأ ةروهشم

 نك عت حد امل قياسا نال: :بتكلا فا ان انو» . .ضاقوانفلا لع رهام زك

 مث طاسوأ 2" تاوذ ريذ نع د: . مقتس» فيلأت ىلع نوكي سبل هيف برتلا نأل« بيكرتلا وهو

 لدا ىف بيكرتلا سكع ام رو ٠ تقفتا طاسوأ ىأب و قفتا فيك نوكي لب « ماظن ىلع رمتسي
 فععاضتيف «ىرخأ ةلداع ىف '؟'اهنيعب اهب "7نابي ةمدقملا كلتل ةجبتن ةمدقمب لدحلا هنيب ١! لمفب
 . بيكرتلا

 ٠ ةيلدهلا نيهاربلا ىف
 لجم لب سكع وه ام ن ب( م ويب ؟ 1 ام نأل )م

 5 تاذ س )0( 7 المش وهو ادودح نس 4

 ٠ تاز رس ع0 ٠ ةيلاسم وأ ةروبشم بذارك نم س 5

 4١( ناربم ؟ هلطوقم ريغ بي س ٠ ) )1اهنيعي وب « هطوقم ريغ س .



 كم اطال تح

 نإو؟ سايقلا دقعو اممف ذفن تماس نإ ىلا 2''ىلدحلا تامدقم ضعءب ىف كلذ عقو امب رو

 عضاوم سهو ليياحتلا | عضاوم بكرتلا لاختمف 0 لماحتلا كا ةسكرلا نم عجز "ا ل

 طلتخيف . لياحتلا وه اذهو « ىرخأ ةرمم طسوأ دح هل باطيو مس ال امع 2؟'ةثدابملا

 .. ندع سك

 ىمياعتلا ىناهربلا ديزتلا 24'هب ىنعي هنأ ىلع مهفي نأ نكمي عضوملا اذهو .ديزتلا ىفف انلاث امأو
 ةياهللا ريغ ىلإ امإ  جراخ نم دح ةفاضأب لب « انيب ام ىلع طيموتلاب ال ديزتي هنأ ةهج نم
 (6) اياوزب لغتشا نيح سدياق وأ ىف لءف أ لوألا نع عطقنم ءىث ىلع اناهرب ْئدتبنف فا وأ

 دود "5 وذ ددع درفلا ددعاا نأ الوأ 7"2نيبت نوكي نأ لثئمو . طخ ىلع مئاق طخ لوح

 1 لدعء لب رمسا دق نوكي الف . كلذك جوزلل اضيأ نيس مث ع مك وذ ددع هنأ طموت

 طسوأ ىف درفلا رو « نيطءوألا نيد+لا ىف فالحل *!| ب5١٠ ]| مهفي نأ بحأ نمو
 (4)نإلوقي هنأك نوكيف ىلدحلا ديزتلا هب ىنعي هنأ '*'مهفني نأ نكميو .رخآآلا ىف جوزلاو اههدحأ
 « ةماقتسالا ىلع ديزتي ةرات لب « طقف ةماقتسالا ىلع نوكي سبا ةيلد+ا ةقيرطلا كا قةيرتل
 « ةلخادملا نم ةريثك اعاونأ « ىرخأ يات فكامدتملا كافرا قل كاد قاع ا :لدوقرو
 ددع لك نإ : لوقف نيفلتحم نيرخالا نيدحلاو ءالثم ادحاو اذ ربك اللا دولا *'لءب هنأ 9

 ددع وهف ١5" ىذ ددع لكو؛''''طسوألا وهو  موذ درف ددع وهف - رفصألا وهو - درف
 ريغوأ هانتم دود م وذ (1١؟ ده درفلا ددعلا نأ جتتذيف . هأنتم الو دودحم ريغ وأ هانم دود 1 وذ

 ددع لكو ؛ مك وذ جور ددع رغصأالا وهو - جوزلا ددعلا :اضيأ لوقي و . هانتم الو دودحم
 كراش رخآ ٠2؟!اسابق اذه نوكنف 5 هأنتم الو دودمم ريغ وأ هأنتم دود وذ ددع وهف 1 (14١!ىذ

 . ربك الا دحلا ىف نكلو ةجيتنلا ىف ال لوألا سايقلا

 )١( مساواة . لش م (( . لدحلاس :.

 . نيتي م ؛ هطوقنم ريغس )1١( . اناهرب س (0) +: -:طفاس نم 10
 . س نم طقاس (4-6) . مكر س (0)

 . لمح هنأمم ب )٠( أل نييك

 .طسوألادلااطومتو رغصألا دحلا وهاهعوضوف ٠ “وذ درف ددع وهف درفددعلك ””ىهاهنع ثدحم ىلا ةمدقملا )١١(

 .٠ سايق م6 ب )1١6(



 دا ؟.و١ د

 . ةجيتنلاو سايقلا رياكت ىفرخأ بناج ىلإ انهاه لوحي دقو

 هذه لع '''هتامايق رثكأ نأ نيبتيل لدحلا بناج هب ديزي هنأ '''اذه مهفي نأ انزوج امتإ و

 قياي لاثملا اذه '”نألو دودحلا ةدكعنم اهنأل تا..علا فو اذه نيهاربلا ف لقيو . ليبسلا

 . نيلباقتم نيبولط» ىلع هنإ ثي> نمو تامدقملا ثي- نم نييلدحلاب

 كلذو : هسكع ىلع لب «هجولا اذه ريغ ىلع لوألا ميلعتلا نم عضوملا اذه مهفي نأ نكمي دقو

 لفاختيال '؟!لدحلا نإف .جياتن لقأ هنإذءفرصت بعش رثكأو افرصت رثكأ ناك نإ ولدحلا نأل
 جاتحي هنأل كلذو . اهياء ىنإب امو هتاروهشم كلذب ىفت ال هنإف « لئاسملا عيمج ىف مالكلا ىلإ

 اضيأ لو. هرمذحم نأ هنكمب ال طمو فلأب الثم نيبتي ناك انف . رضاح سايق ىلإ ةلأسم لك ىف

 . ةلدابلا تقو اهلك اهداريإب بطاخلا ىفيال ادج ةريثك طاسوأ ىلإ جاتحي ءىش نايدب هلدج ىف عفتني

 طسو فلاب هيلإ لصوتي امنإ هبولطم نوكي نأ ىف اسأب 7 ىري الف ىناهربلا *0سايقلاو
 نع اضيأ '"”لوداملا ىف اسأب ىري الو ؛ ةماقتسالا لع بيكرتلا ىف نءمب وهف . ةليوط ةدم ىفو

 . بعتلا ىلع هسفن نطو دقو غارف ةدم هل نأل اهريغ ىلإ ىرغص دودحو طاسوأ

 )١( اذه نم الدب لع س .٠ ١'( هلابيسصام ص ٠

١ 1 
  2اماوس (0) . ص ىف هطفاس ال (0 1 نأل م .٠

 )١( لودملاب س (0) . هلطقاصس ٠



 اك 01 .

 "'فلافلا لصفلا

 دودحلا ىف امهتتيابمو امهتكراشمو نإ و مل ناهرب ىلع لوقلا فاناتسا ىف

 نيملع فو ملع ىف امهفالتخاو

 دحاو ءىش ىلع نوكي فيكو ؟ مل ناهرب و نإ ناهرب نيب قرفلا ةنابإ ىف لوقلا انم مدقت دق

 : لوقنف لوألا ملعتلا ىف ليق ام انمالكب ىذاحت نأ قب و . مل ناهرب و نإ ناهرب

 ادحاو بولطملا نوكي نأ امهدحأ :نيهجو ىلع مل ناهرب و نإ ناهرب ايف عقي دق دودحلا نإ

 « صخالل ةبيرقلا ىأ - لوألا ةلعلا هيف تيفو دق نوكي ال اههدحأ : ناسابق هياع نوكف هئيعب

 دحاو لك نأ ىف ناسايقلا كرتددف «رحاآلا ىف تبفو دق "7ةلعلا هذه نوكتو : هتاذل هل ةبحوملا

 ةديعبلا هلعلا ىطعأ نيسايقلا دحأ نأ اههدحأ : نيئيش ىف ناقرتفيو ٠ ص“الل هلعلا ىطعأ امبنم

 وهو طسوتم ىلإ جاتحن ةمدقم هيف نيسايقلا دحأ نأ امبنم ىناثلاو . ةبرقلا ةلعلا ىطعأ ىناكاو

 ةمدقم هيف سيل رخآالاو « ققحلا مللا ا'”اهف طعب مل كإ.ذْلو + بيرقلا لولعملاو « ةبيرقلا ةهلعلا

 نوكيال نأف ىناثلا هجولا امأو . دعب هليصفت دريسو نيذكملا نيهجولا دحأ اذهف . كلذ ىلإ ةجاتحم

 (5)ةلعب سيل ام امهدحأ ىف ىطعأ نكلو « ةديعبالو ةبيرق ال ةلع (؟”امهنم سايق لك ىف ىطعأ دق

 ناك ءاوس « ةمدقملا نم رخألا دهلا لع اسكعنم لعب سيل ام نوكي نأ ئمي دق هنإؤ : الصأ

 ةلملا لع سكمتيامم وهو « "”هدعبل لواعم وه ىذلا 7” بكوكلا عمار الل الولعم ةلعب سيل ام
 ةلعلا ىلع سكعتي ام وهو « ةتيرك "لولعم وه ىذلا رمقلا ءوض ديزت ةئيه لثمو « هدعب هو
 دلاحلا تايث ةلالد لثم « ةلع الورحن الإ (5”لولعمب اضيأ سيل ةلعب سيل ام ناكوأ « هتباك ىهو

 ١١( هطقاس بم .

5 
 ةنالثلا تاطوطخملا ىف اهم (( +:  ةلفق امن ف. :(29) هز كح

)) 

  4جاتن|ىف طسوأ اد ““ عماللا ريغ ”” عضن نأك كلذو : سايقلا جاتنإ ىف هلع ناك نإ و «ىثلل هلعب سيل ام ىأ

 ةدرق ةريحتملا بك اوكلا نأ ٠ لدب امهدحأ ذخوي نأ نئمي هنأ ىنمب ناسك اعتم نادح “' بيرقلا ”و*' عماللا ريغ ””و
 سايقلا ف طسوأ ادحرخآلا .

 .٠ لولعم س (4) . سرىف طفاس (ا-0) . بك اوكلا مب (13



 د

 ةمالعوأ سكمنم لولعم نوكي نأ نكمي ناك اذإ هنإف .ةلاملا ةيف ىذلا باحسلان ع رطملا موه ىلع
 ببس تبلا ةءاضإ لثم معأ ناك لب « اسكعنم لولعملا نكي مل امرف كلذ بحي مل نإ و  ةسكعنم

 هنأ نيبتف - تماع ام ىلع ةمالعلا كلذكو « رانلا نع( ١١ ني>دتلا لثم صخ*أ ناكوأ «حابطصالا

 فقوتي امنإ و . سكعلاب نيبي نأ نكمي وو « ةمالعلا وذ ةمالعلاب و « ةةلعلا لولعملاب نيبي نأ نكمي
 ىلوألا وه ناك « رغصألا دحلا ىلإ ةمالعلاوأ لولعملا ةبسن فرعألا ناك نإف . فرعألا لع سمألا
 : كلوق لثم «ناهربلا اذه ىهجو نم اهجو كلذ ناكف « ربكأ ادح ةلعلاو طسوأ ادح لعجي نأ

 بكاوكلاف « بيرق وهف عمال ريغ ءىضم لكو « ةعمال ريغ ةئيضم ةريحتملا بك اوكلا "”نإ
 « ديعب وهف عمال ءىضم لكو « ةعمال ةئيضم ةتباثلا بك اوكلا : اضيأو . ةبيرق ةريحتملا
 اذهو «دعبلل كلذ :لولعمو (؛”ببسم هباسو عللا نم '”دحاو لك مث .ةديعب ةّساثلا بك اوكلاف

 وهخ اذكو اذك هءوض (*' ديزتي ام لكو « اذكو اذك هءوض ديزتي رمقلا : كلوق كلذكو . برقلل
 . ربك ألا لولعم هيف طسوألا دحلا اضيأ اذهف . ىرك رمقلاف ©« ىرك

 هذهنم فرعأ تناك ىربكلا دودحلا هذه نأ ولو .نإ ناهرب نم ىنالا برضلا ةلثمأ هذهف

 فرعأ ةيركلاو « عماللاو عللا نم فرعأ ةتباثلاو ٠١" ةريحتلل دعبلاو برقلا ناكو «ىلعسولا دودحلا

 لاقيف ؛ ىطسو ادودح للعلا هذه لمجت نأ نكمي ناكل « ءوضلا لوبق ةئيه نم ردقلا
 ؛ ىرك رمقلا نإ لاقي وأ ؛ عدلي ال هنإف ءوضلا بيرق لكو «ءوضلا ةبيرق ةريحتملا بك اوكلا نإ

 لولعملاب نإلا الوأ مله, نأ زوجي هنأ ىلع . مل ناهرب اذه ناكف « اذكه ءوضلا لبقي هنإف ىرك لكو

 ناييلا امأو ؟ هتبلأ "7 هيف بلطي مل لوألا نايبلا نأل : ارود نوكي الف ةلعلاب مللا ملعبف بلقي مث

 ةرداصم سيلو بولطملا ىلع ةرداصملا نم ابرق اذه نوكيف . ةتبلأ نإ هيف بلطي ملف ىناثلا

 . بولطملا ىلع

 فرص مل معي مث الوأ فرص نإ ملعي نأ دحاو لع ىف نكمي هسكعنملا داوملا هذه لاثمأ ىن
 ىدصرلا ملعلاب ملعي نأ هلاثم .. ناصقنو ةدايز و ريخأتو ميدقت نم اهيف ام عم اهنايعأب داوم نم ايناث

 ىعيبطلا 4! لعلانم فرعتي مث. اظوفحم اذه نوكيف « اذكو اذك عئضتس هنأل لكشلا ىركرمقلانأ

 نإلاو مللا ىطعي ىعيبط ناهرب ةهج نم ةيركلا لاكشألاب صتخمت نأ بحي ةيوامسلا مارجألا نأ

 ٠ ةريصتملا م6 ب )5( ٠ لي رب نس 6 ٠ ةطقاس س 2(

 . لعس (8) هطقاس س (0)



 ل 1

 ام[ و هتينإ ىف هب كاش ريغ تنأ ىذلا لكشلا اذه لع لكشتي راص ام كلذلف : لاقي مث « اعيمج

 . هتيم لهجم

 تالولعم دحاو عوشل نوكي نأ نكمي دق هنأل كلذو . رخآ هجو نم كلذ لثم نكمي دقو

 نوكتو دحاو ")دل تالولعم نوكت نأ لثم « تالولعم الو للع ىهال « هنراقم '١”مزاولو

 مزاوالاو تالولعملا كلت دوجو نوكي و « هياء ةسكعنم ةيتاذ للع اضيأ هل نوكيو هيلع ةسكعنم

 دوجو نم فرىعأ عوضوملا كلذل اضيأ ةهلعلا كلت دوجوو « هل ئثلا دوجونم فرمعأ ام عوضومل

 مزاوللا نم لعج نإ و ؛ اعم نإ و ل ناهرب ناك « للعلا نم طسوألا دحلا لعج نإف . هل ئثلا

 . طقف نإ ناهرب ناك تالولعملاو

 هجولا امهدحأ :نيهجو ىلإ بعشنا دق امبدق هبف نحن ام ىهجو نم دحاولا هجولا اذه نذإف ٠
 هجولا ىناثلاو . سكملا ىلع نيسهألا ىف سعألا ىرحي نكلو نيرص الل اهيف اكرت5 م هداوم نوكت ىذلا
 (4!ىطعأف ةرات اطسو «ةللعلا وه'7 سيل ىذلا «نيفلتخملا "*دحأ ذخأو اهيف افلت# هداوم نوكتىذلا

 هجولا اذه ىلعف . اعم ملو نإ ناهرب ىطعأف ةرات اطسو :هلعلا "وه ىذلا امهيناث ذخأو « نإ ناهرب

 نورخآ موق هرسفي ىذلاو . دحاو ئثل "'مللاو نإلا نوكي ىتح عضوملا اذه رسفي نأ بحي

 . رخآ ئثل مللاو ئثل نإلا هيف نوكب

 ةلع ىناتلا ىف نوكي و ةبيرق هلع هيسايق دحأ ١" ىف نوكي ال ىذلا مسقلا ليصفت ىلإ عجرنلو

 اضيأو ” : هظفل اذه ام لوألا ملعتلا ىف لبق دقف ةبيرق ةلع هيف نوكير ال ىذلا امأ . ةبيرق
 ةلعلاب ربخأ ناك اذإ !8'وه مل ىلع ناهربلا نوكي (-1 : اجراخ اهيف طسوألا عضوي ىتلا ءايشألا ىف

 . ةبيرقلا ةلعلا ةهلعلاب ىنعي امإ و . “ نإ ىلع لب مل ىلع ناهرب نكي. ل امسفن اهب ربحي مل نإف « اهسسفن

 نوكي الو اجراخ طسوأللا دا نوكيف «الثم ىناثلا بيترتىلع لب لوألا لكشلا بيترتىلع دودحلا

 , ةطقاس م )ع7 1 نإلاو مللا س )00( . وه سيل م )6(

 . ةطقاص س (4)



 هه ١ك تت

 « ناويحب سيل هنأل سفنتي ال رادحلا نإ ىناثلا لكثاا ىف لوقن !؟ هيف ةبيرقلا ةلعلا ىطعأ
 مي هنأ ١0 ىناثلا لكشلا ىلإ بسن اإ نوكيو . رهظأ ليوأتلا اذهو . ناوي>- سفنتم لكو
 : ةبجوملا ىف عقي دق ناك نإ و رثك | ةبلاسلا نيهاربلا ىف عقي اذهو . بلسلاب ىلوأ تملع

 طسوألاب ىنعي (؟”هنأ وهف  '”رهظألا نكي مل نإو بوصألا وهو  ىناثلا ريسفتلا '”امأف
 هعذو ىنعم نوكي و ؛ ةسكعنم اهنأ ىلع «ةبيرقلا ةةلعلا وهو « اعيمج دوجولاو سايقلا ىف طسوألا
 روك ذملا انلاثم ىف رادحلا نإف . جراخ نم « كرت لب نماقلا ءاوتأ ف .«تردذق: نركألا [دراخ
 ادرا> كرت ام لب « ناومحم سيل هنوك : وهو عضو(*0ام سفنتم [ | ١ ١ ]ديغ هنوك هلع سبل

 « باسلا هلع ةهلعلا كلت مف «ةتكمتم دلع اقلظم باجيإلل ناك اذإ هنإف . هر ىذ ريغ هنوك :وهو

 هنأ ةلع ناك ولر . باجيإلا ةللع ةلعلا كلت لباقف « ةسكمنم ةلع هل ناك اذإ اقلط» باسلا ناكو

 نم نف . كلذك سيلو : اناوي> هنوك « سفنتي هنأ هل ناك « ناويحب سيل هنوك سفنتي ال

 ناويحلا لب « ناويحب سيل "هنأ سفنتي ال هنأ هلع سيل ١كلذكو . سفنتي ال ام ناويحلا

 و» ام تاسفنتملا ريغ نم ناف : © سفنتي ال * امم صخأ “ ناويحب سيل ” و سفنتي ال امم معأ
 سفنتلا مدع هلعو , 3١0 ةكرلا (؟”دوجو وهو ة.'اويحلا نم صخأ «57سفنتلا هلع لب . ناوي>

 1و مدع وهو ةايحلا مدع نم معأ

 «ةديعلا ىلإ ةسرقلا للعلا نع نودعابتي ةداملاو ركل ةقد مهفلكت د٠ ) اموق نكلو

 روم ايف سيل هنإ 1 ول مورك اهيف سيل ذإ راق سل ةبلاقصاا دالب نإ لءق اك

 محصوبر ملف ةلعأا هلع ىطعأ نكلو . نيبرطملا نع ءانغإلا ىف ةبيرقلا هلعلا تيدأ دق ىسع ناكل

 نهربي ملو دوص#ملا

 تحن امهدحأ ناكاذإ نيماع ىف رثك ألا ىف اذه نوكي نأ نكمي امن :لوألا ميلعتلا ىف ليق دقو

 نوحللا فيلأت معو « تامسجملا ملع دنع ليحلا ملعو 3 21"! ةسدنحلا ملع دنع رظانملا ملع ةلزنمب رخآلا

 )١( سوف طقاس ىناثلا لكشلا هلوق ىلإ سفن, ال رادحلا نإ هلوق نم .  ١'( امأوس .

 امب م )6( 5 المخ وهو هل م 04( 1 رهظأ س ةيفإ .٠ سيل ربخ امو ٠

 ) )5سفنا م (4) . هلأ وه س (0 . كلزكو س .

 ' ةثيهلا لع ال ةسدتهلا لع تحن رِظانملا لع لخدي نأ برقألا نكلو ٠ ةئيطا بم (1)



 كك 0|

 هذه نإف : ةئيملا ملع ماكحأ ىأ  موجنلا ماكحإ تحت كلفلا تارهاظ ملعو ؛ ددملا مع دنع
 لقي ملو  داكي * لبق امثإ و . مسالا ءىطاوتم ١7" امهنم لفسألاو ىلعألا نوكي نأ داكي مولعلا
 معو تارهاظلا نإف : هجو نم دحاو ءيش ىلإ نابسنب نيذه نم نيملعلا نأل كلذو  ةقيقحلاب

 « ةحالملا باحصأ موجنو ىميلعتلا موجنلا كلذكو . داعبألاو ماَرَألا لاح ىف رظني امهالك ةئيملا

 امهالكى عامسلا نوهحللا فيلأتو ىميلعتلا نوحللا فيلأتو . موجنلا عضاوم ىف ©" َرظْنَي امهيلك نإف

 . ريداقمو طوطخو لاكشأ ىف نارظني ةسدنملا ملعو رظانملا لع كاذكو . مغنلا لاح ىف (© ري

 . قمح تاوذريداقم ىف نارظني تاوسجلا ملعو ليحلا لع كلذكو

 : نيببسل ةئطاوتم ةقيةللا' تسيل نكلو ةئطاوتملا © هبشت اهل (4) ىذلا كارتشالا اذهلف

 ملع نإف : امان اكارتشا ةبسنلا ىف ناكرتشي ال ةروك ذملا فانصألا ضعب ىف نيملعلا نأ امهدحأ

 ىهو لاحب ام ريداقم ىف رظني رظانملا عو . مغن ىف عقو ددع وهو ؛ لاحب ام ددع ىف رظني قيسوملا

 رظني ةسدنهلا ٍلعو ©« قالطإلا لع ددعلا ىف رظني باسحلا 2”'لعو . ةبسن اهيلإ رصبلل ام ريداقم

 . قالطإلا ىلع ريداقملا ىف

 بوسنملا ةيل" ةهج نم هيلإ امهتبسل ترقتساو هيف روظنملا ىف كرتشا ولو امهنأ ىناثلا هجولاو

 ؤطاوتلا منمب اذهو '  ارخآ اهضعبلو الوأ اهضعبل لب ؛ اعم ةبسنلا تسيلف « هتيفيكو هيلإ
 ريخأتلاو 17” يدقتلاب تفلتخا لب « هيف واستت مل ًاذإ ىنعملا ىف ءايشأ تكرتشا نإو - فرصلا

 ةئطاوتملا نم هذه نوكت تداك املو . لبق نم كل نيينت ا ةدايزلاو ناصقنلا وأ قاقحت ءالاو

 ىلعألا ملعلا نإف ؛ تفلتخا نكل لئاسملا ىف ام هجوب تكراشف دحاولا ملعلا ام هجوب تبباش اهؤئامسأ

 . هعضوم ىف هانحوأ انسفنأ نحن اك أم وحن ىلع نإلا ىطعي لفسألا معلاو مللا ىطعي

 نأ هانعم . ميلاعتلا باححصؤل وهف ملب معلا اماف ؟ سمألاب سمي نمل وه نإب معلا نأل كلذو : ليق مث
 قيسوملا هعان.م ىف بردتلا “ وه نإب ”” لعلاو . مجنلل “ وه ملب ”” ململاو "' حاللإ “وه ناب ”لعلا

 )١'( اهنم لضفألاو تاطوطخملا ف ازكه .

 . اتنآ لقي لو اهلك أ تنآ نيتحلا اتلك ىلاعت لاق : دارفإلا حألاو « نارظني مهب ('1)
 . هطقاس ص 4) د5. ةثالالا تاسوطغا ىرظي ()

 راولا نودب مع م )030 5 هطوقنم ريغ سو ةبسن م )هر

 ٠ ةحاللل س (5) يخأتلاو مدقتلاب س (6) . .اريخأب م1(



 دل 7# ل

 ىذلا مالكلا رهاظ وه اذهو . '''ىميلعتا فيلأتلا لع بحاصل "'“وه مل” ملعلاو'١'ةيلمعلا
 كات نويبع ا اريتكاو بيسلا مهدنع ةيلاعلا مولعلا باحصأ نإ ليقو . لوألا ميلعلا ىف ليق

 503. رأألاب ىذلا دعب )4 ؛! قيسوملاب ملاعلا ىميلعتلا عم همسلام اريثكو ٠ اهيلع ىهام ىلع اهب نورعشدالو

 ببسلا ملعي هنأ عم ةقفتم اهنأ معي الو سحي الف « ةقفتملا داعب آلا نم كلذ ريغ وأ ىنينطلا وأ
 مهولا ىف ةدا-1لا نع ةدرجم ةروصلاب هتبانعو «ىنزحلا ىمألا ال ىلكلا سعألاب هتيانع نأل اهقافتا ىف

 الإ نوكت.ال تناك فإو تاحوسملا وأ ريداقملا نإف : ةعانصلا و أ عبطلاب ةداملا ىف ةلصحم ال

 ىلع ةدام ف دوجو نم ال ضرعي امل ال اهتاذل اهيف رظني و اهنع اهعزني سدنهملا نإف « ةداملا ىف
 . لبق نم .هانحصوأ ام

 لع تحن 9 ملع نم ءزح نوكي نأ وهو . ناث هجو ىلع نوكي دقو . رثك ألا وه مسقلا اذهف

 نساكول اند ةسلاكلا كال ذلك نورتو يش نري نوفل قرا قا وقنا نأ ةذخ عوكل
 م رظانملا مَع تخ عوضومو ىعيبطلا ماعلا ْ 15 ( ليقص سلمأ ريغ نوم ىلإ رصبلا

 نيب رصبلا دنع ةعقاولا اياوزلا ىف رظنلا نإف اضيأو . كلذك سيا هلك ملعلاو « ةسدنهلا تحت

 ريودتلا ا هيلع ىرإ وأ بكوكلا هياء ىري ام نيب و ٠ بكاوكلا ناكم نم '' موقملاو طسولا

 "1! مقاوو ىطسحملا ىلع نم ءزح « رظنملا 40 تافارحنا اياوزو ء ةبيرقلاو ةديعبلا اهداعبأ ىف

 نوكيف كانه ضرعي ام لثم ضرعي اضيأ انه اهف . هتحن اعقاو سيل هلك ملعلاو . رظانملا ٍلع تحن

 ىرظانملا دنعو . برقم الو لص ريغ اببس “ اك بيس اذكهوأ اذكه ىه سوقلانأ””ىعيبطلا دنع

 . برقملا لصحما ببسلإب وه مل ٠١ هنأ

 ) 4١ةطقاس ص (؟) . ةيبلعلا م .

 ُثدذر ©« ىاظلا 0 6ع ىطعتلا ميد تلا مول لبق نم دصق اك « ىرظنلا قيسوملا م ع ىمياعتلا فيل أتلاب دصقب ف

 وه ىذلا ىرظنلا هل انااا ادهن لمإلا» 'ءلاب دصقي كنذكو ٠ ىلاوتلا ىلع مودال ماك معو قيسوملا عاقيإ مع هلباقم ىف

 ٠ لمعلا ململا لفسألا لعلاب و « لصألا

 .٠ هاقأ ةعبرأ ةمسقنلا ةمغنلا ىأ (9) < .ةانلا نودب'قيسوملا مه (4)

 .٠ فارعناس (4) 1 موقملا وأ س (0/) 1 حزق سوف ىأ 5

 مم ىرظاملا دو 2 سوقلا ىه ىلا ةرهاظلا نإب لع ىعيبطلا دنع نوكي ةرابعلا ىنعمو . كلذ نأ س )٠١(

 صهاظلا مب



 مح و ةح

 تحت هنم نيعم ام ءزج الو هلك معلا نوكي الأ قفتي دق هنأ وهو : ثلاث هجو ىلع نوكي دقو

 نإف «حرحلا ةرادتسال ثم ةعانصلا عوضومل بي رغ ضراع عقينأ قف ذإ :اهنيعبام ةلأسم لب «زخآ ملع

 ضراع نارتقاب راص دق عوضوملا نوكيف « لامدنالا رس. وهو ايتاذ اضراع بجوي ضراعلا اذه

 . انحصوأ ام ىلع ايتاذ اضراع مزتلاام اصصخم لَمْحي ملولو . ىتاذ ضراع مازتلال اًيهم اصل بيرغ

 (17بيبطلاف . بيرغلا ضراعلا هنم ىذلا ملعلا نم لب « ملعلا كلذ نمال ملل ىطعملا هناهرب نوكيف

 نأل لوقي ''نيح كلذ ىف ةلعلا ىطعي سدنهملاو «لامدنالا ةئيطب ةريدتسملا تاحارحلا نأ 5

 . ةطاحإ لاكشألا عسوأ ةرئادلا

 لامدنالا نأل : لاقيف ” ىمدنهلاو ىعيبطلا معلا نم بكرم ببس ىلتعي نأ نكمي دقو
 6 مم

 نكت ىل اذإ و « ءاقتلالا لهسيف ةكرحلا ةهج تنيعت ةيواز تناكاذإف : طسولا ىلإ 4” هكرحت
 . لامدنالا أطبأو ءازحأللا تمواقتو اعم طبخلا عيمج ف 6( ةكرحلا تناك ةيواز

 معلا فو . نإلا ة ةهج نم لفسألا ملعلا ىف هناهرب نوكي امل الاثم حورمثلا "' ىف اودروأ دقو

 كلذ ةلعو : تق دب اذإ ىرصبلا طورخلا ناب محي رظانملا بحاص نأ : مللا ةهج نم ىلعألا
 لاثملا اذهو . نايقتلي نيتمئاق ريغ نع ناجري نيذللا نيطحلاا نأب هتفرعم لبق نم سدنهملا هفرعي

 نيناهربب نيملعلا ىف هيلع نهربي ءىث ىلع المت م لاثملا نوكي نأ بجي هنأل كلذو : ©" ديج ريغ

 . هيف هيلع نهريبامم ال اعضو رظانملا ف (3) عضوي اممنوكيف - مصنإ - هدروأ ىذلا (80امأو . نيفلتخم

 ريغ ىهو (« يرلت تملا علا ي ةمدقلل نيب 151 هرب ام ناك اذإ ام ارمأ نأ اونع ول مع

 ىلإ عقو اذإو م ١١١( ناهربب هنامب نوكي الف « 18 ققحت ماع نيبي امنإف « ةهلعلا ةاأطعم

 نم سكعلاب و ادج ءىدر لاما اذه نأ ىلع . هجو هل ناك مل ناعيب كلذ راص سدنهملا

 ءاقتلا ال 2235 كل'انهو « رمعبملا دنع اهتدعاقو ةقدحلا دنع اهتي واز ةرب ونصلا نأل : ١" بجاولا

 . رثك | نيابتلا ناك نعمأ امك لب . ةتبلأ

 ١١( ىمدنهملاو س (؟) ع ني 0 . بطلاو س ٠

. 
 حورشلا ضعب س ىلا . ةيرازلا ص (©) 5 هكرح م
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  20مضوي س (1) . اءأآفسص (4) . 2فيرحن وهو ذئنيح م .

 )٠١( نهرزام .  )1١١١سكملاب و لس م 2( ناهر م م ب ٠

 ٠ كانهو س / 9



 هم ما سصاص

 نأ لرألا ملعتلا دعو ناكدقو ١١( ٠ حورشلا ىفو لوألا ميلعتلا ىف تليق امث ءايشألا هذهف

 : " دولا كلذ زامنإ ىف تدر ىبلا ةلثمألا هذهو « نيفلتحم نيملع ىف مو نإ ىلع نيسابق انيري

 ادوجوم نإلاو « سايقب امولعم مللا نوكي نأ امهدحأ : نيصأ انيرت امنإ اهل ريسافتلا "9 ذخآمو
 ىلع نيسايق انيرت نأ امإ ةهلثمألا هذه نذإف . مللا هيف عقو ام ريغ ىف نإلا عقي نأ ىناثلاو . سحلاب

 هذمل «؛ الح هنظأ ىذلاو . سايق ريغرخالاو سايق امهدحأ نيرمأ انيرت نأ امإ و « نيفلتخم
 « بولطملاز ةجيتنلاب اساح نوكي نأ 2”'“سمألاب سحي”” هلوقب نعي مل لوألا ملعملا نأ وه ةهبشلا
 لعلا باحص| نإف رع نر ملا جما سحلا نم ةذوخأم تامدقم هدنع نوكت لب

 : كلذ ىلع ةينبم تيكبتو تابثإ ىف ةرواحم مهني, و « ةرئاحتماو ةيدب رحت تامدقم نع سيياقم مط
 لجأ نم ةمغنلا هذهل " ةقفاوم تسيل ةمغنلا هذه نإ ١7 ىعامملا فيلأتلا بحاص لوقي [؟ الئم

 اهنم جتني ةيس> تامدقم نوكتف . اذكةيئالفلا ةمغنلا نأ لجأ نمو « اذكىنالفلا رولا 4 نأ
 ةحالملا ةعانص بحاص لوقي كلذكو . 25 اكسيل وأ اذك ائيش نأ اهب نيبتي ةيسح ةجبنن

 لوفي مب 43 راج ل د2 ذك بك ناي عطوملا كلذ, اذك نكذ نك نأ تقاون اذه سيل"

 تسيل [ ب9١٠ ] سمشلا نأل ةرئاد فصن تسيا سوقلا هذه نإ ”” ىعيبطلا معلا بحاص
 ةمدقم ذأ دقف اذه امأو « ةيناحتما تامدقم اوذخأ دقف كئلوأ امأ نوكيف - «“ قفألا ىلع

 « ةبيرق ةلع تسيل قفألا لع سمشلا نوكنإف : ةبيرقلا ةلعلاب هل ةنيب ريغ ةديعب ةلع نع ةماس م
 ةهلعلاب هتمدقم ناب امنإ لب . قفألا لع سوقلا بطق عوقو كلذل 2٠١ ةبيرقلاةلعلا 1 امنإ

 . '١١' هجولا اذه ىلع لوألا معملا ةلثمأ ىنعم نوكيف « رظانملا لع ىف ةبيرقلا

 )١( اهلك ل سء.دعوملابمم («') . حرشلا س ٠

 دحام اهلعلو طق نودب د امو س ٠ لح لل ل واب و م 'ح ىف س (4) :. دخأ انو العا انزع عاب 0 يف

 ٠ 8108 ةيناثل اقيطول انأ : رطسرأ مدار “'عألاب سحب نمل وه هذه ىف .ىثلا نأب لملا نأ كلذو” هلوق ىف (4)

 . ةضاوتم ص (0'4) ٠ ىرظنلا ال لمعلا قيسوملا لجر وه ىعابملا فيلأتلا بحاص (7)

 > طف نع 250-15 . اذكر اذك سيلس (9) . ةطقاص س (4)

 : لعأ هللاو ل س (1)



 "" عبارلا لصفلا

 'ضعب ىلع لاكشألا ضعب ةليضف ىف
 لاكشألا ىف عقي فيك طلغلا سايق نأ ىفو

 : ةنالث !'”هوجول نيقيال ةدافإ اهرثكأو لاكشألا عصأ لوألا لكشلا نأ لوألا ملعملا نيب دق

 ىصعي ملع لك داكي و « اهنيهارب تافيلأت ىف لكشلا اذه لمعتست امنإ ةيعلاعتلا مولعلا نأ اهوأ
 نوكت نأ لكذلا اذه ةقيقح نأل كلذو :رثك ألا ىف لكشلا اذه لمعتس امإف َّل ناهرب ةلاسم ىف

 نوكي ذإ : لوألا ليكشلا فيلأت وه اذه نإف « لولعملا هل دجويف رغصألا دحلل ةدوجوم تدهلعلا

 باجيال ىتاهربلا 277نايبلا ناك *”نإف . ةهلعلا لولعملا هيف 24 عبتو رغص الل ةلعلا تدجوأ دق
 « ىناثلا ليكشلا ىف نكمي دقف بلسلاب ناك نإو ؛ لوألا لكشااب الإ "7 نوكي الف « ىلكلا

 لمجي مل مث ةلعلا هيلع تلمحو ةلعلا ىطعأ نوكي رغصألا دحلا نأل ماظنلا اذه ريغ دق نوكي نكلو
 نوكت الف . هل ةعبات ةلعلاو اعوبتم لولعملا لعفب فرح لب « "8 هل دوجولا ىف ةللعال اعبات لولعملا
 . لوألا دصقلاب كلذ تلعف دق نوكت لوألا لكشلا ىفو « لوألا دصقلاب اهلولعم تح دق ةلعلا
 دحلا نوكي لب « رغصألا دل هيف تّدجوأ دق *' ةلعلا اضيأ نوكت الف ثلاثلا لكشلا امأو
 . لوألا دصقلاب لولعملا رن مل ةلعلا نوكتف « لولعم اهعبتي_ ىلا هلعلا دجوأ رغصألا

 هه 0-7 5 ٠ 0م

 ةقيقحلاب اذهف . هتلع لولعملا عبتي مث ام هلع هيف عئشلا ىطعي ىذلا وه لوألا لكشلا امنإ

 . مل ناهرب ةوقلاب كلذرئاسو . َّل ناهرب لعفلاب ىذلا وه

3 5000 8 
 نكمي (امنإف سايقب لأي نأ نكمأ نإ  دحلاوهو وه ام معلا :قنأ ىلاثلا هجولاو

 . لكشلا اذه

 . لاكشألا ضعب س ('» ءم لطفا ناو عقال

 . نإوس (ه) 5 عبتأو س 04 ارق

 . هيف ًهلملا س م . ةطقاس ص (ا/) طقاس م (5-5)



 ل م١١ - ١

 00 لكشلا اذهب وه مل هنأ امأ . نكمي ال فيكو سايقب كلذ نكمي فيك هنأ 1١" دعب مضونسو
 : ايلك جمتني ال ثلاثلا لكشلاو « ابجوم جتني ال ىناثلا لكشلاو « ىلكب جوم دحلا نأالف

 نالكشلاو . هسفنب ةيسايقلا نب لماك سايق لوألا لكشاا نأ "” وهف تلاثلا هجولاو

 هنإف اضيأ فلحللاو . ضارتفاب امإ و سكب امإ  هيلإ درلاب ناسايق امهنأ نيبي ا نارخآلا
 و

 لوألا بنتزتلا ىلإو اهل طسو ال ىتلا ىلوألا تامدقملا ىلإ راص هيلإ در اذإف ."”هوجوب هيلإ درب
 : اعيمج نيهجولا ىف طسولا مدع عمتجاف : هل طسو ال ىذلا ىمايقلا

 تامدقملا ىلإ تاسايقلا ليلحت نأ كلذ نم : لوألا لكشال ةليضفلا نم هوجو انه اهو

 ىلإ 4” لح ال ةبجوملاو « ةيلكو ةبجوم نم سايق لك ىف دب ال هنأل : هريغب نكمي ال ةيلوألا
 . ثلاثلا لكشلاب اهيلإ لحتت ال ةيلكلاو . 7 ىناثلا لكشلاب اهتجتن| ىتلا * اهتامدقم

 كلذو 2" تاذلابا ئشلل ام ةفرعمو معلا ىمقت اهيف داري ةيلناهربلا بلاطملا نأ رخخآ هجوو

 ىأ هنأ لوهمم ب ج ضعب كلوق نأل : ىصقتسم ملع هب سيلف ىنزملا امأف . بجوملا ىلكلاب
 . ب د لك راصف ةيلكلا ىلإ داع “د وه ىذلا ضعبلا ” الثم ناكو هتف معو هتنيع اذإف .وه ضعب
 اموي نأ الإ « ةياهث ريغب و ىتاذ ريغ سمأ اذهو « هل سيل ام ئئثلا نم فرعي هنإف بلاسلا امأ
 داكيو . 9 ةيلودعملا ةبجوملا ةوق هتوق نوكتف (**بلسلا جذاس سيل ىنعم ىلإ بلسلا نمض ىف

 . هل دض ال كلفلا نأ ىلع لوألا ملعملا ناهربك ةفصلا هذه ىلع ةيئاهربلا بلاوسلا رثكأ نوك

 .لوألا لكشلاب الإ لاني ال امم وهو « ىلكلا بجوملا وه ١21'ىناذلا ىصقتسملا رظنلا نذإف

 )١( دعب نم حونس نحنو س ٠ امهجوب س (9) . وهاس (؟) .

 ) )4هتامدقم س (6) . لحن س .

 . اهتهنأ هلوقب ال لحن هلوقب قلعتم ىناثلا لكشلاب هلوق (1)

 . هتقيقح وأ «ىثلا ةيهام تاذلاب ءىثلل امو « تدلماكلا ةفرعملا للعلا ىصقتب دارملا 000

 8١( طيسبلا بللا سيل ىأ ٠ ) )4بدال ىه الك انلوقك لومحملا ةلودعم ىأ ..

 ىصمت ىلا ىف وه رظنلا دارملاو ريبعتلا ىف زوج هيف لا وه ىتاذلا ىصقتسملارظنلا هلوقو . ىصقتسملا ىاذلا ب م م 2٠١

 .. ىناذلا



 مل ١8# ل

 ةئيه هريغ ةئيهو ؟ لعفلاب سايق ةئيه هتئيه نأ لئاضفلا نم لوألا لكشلا ١ىنكي دقو

 . نوكي فيك كلذ نأ ان#وأ دقف « ةوقلاب سايق

 نيلكشلا نم تاسارقلا ليلحت نأ ركذ ْذِإ عضوملا اذه ىف لوألا ملعملا لع كككشتت الئاق نو

 ىلإ لياحت ال نوكي فيك ةبلاسلا نأ لوألا لكذلا ىف طسو تاذ ريغ تامدقم ىلإ نيرخ آلا

 « ةبلاس نم اهيف دب الف 2') ةبلاسلا امملإ لف ىتلا تامدقملا نإف « طسو تاذ ريف تامدقم

 قا سول انا © طير ككاو رق ةيلاي ورك بفكر 6 النو تاقارف ةقاحل | نبتت تك
 . عوضولل هدوجول ةلع وه ئل !*!الوأ اهيف ''”لومحا نوكي نأ نكمب ال ىتلا ىهف اهل طسوال
 ريغب نوكت دق ةبجوملا نأ م هنإ لاقف ! ىرعد تيل « طسوال هنادقف نوكي فيك بلاسلاو

 « امهترواجم عطقي اطسوتم ائيش هعوضوم ىلع هلومحم لمح ىذتقي ال ثيحب ىأ *(  طسو

 ريغب نوكت دق ةبلاسلا كلذكف ؛ :عوضولل مث الوأ هل لومحملاو « عوضولل الوأ وه نوكيف

 بلس هنع رخآ ائيش ايضتقم اهعوضوم نع اوم بلس محلا نوكي ال ثيحب ىأ « عاطقنا

 تايورمذلا ف اصوصخو « سكعنم ىتكلا بلسلا نألو ؛ عوضولل دوجوم وهو الوأ هلوم

 قبس مل وأ نكي مل نإو «رخن آلا ىلع سيل هيلع لوم ءىث نيدحلا دحأل دجو ىتف : تاداذل

 امهنم دحاو لكل دجإي ناكوأ « لوالل سيل هيلع لوم رخ الل ءىث دوجو نهذلا ىلإ الوأ
 تناك « دحلا كلذ ىواست ةصاخ ءايشأ وأ ءىدث ةبتر لك ىف نوكيف ءايشأ وأ هصخم ءىش

 |.ةدحأ ىلع لومحلا نإف ©« ىرخألا ةلمج ىف لدي ءىث ؟"'امهادحإ ىف سيل نيتيفانتم نانبترلا

 . سايقب رخخآلا نع تئش امهأ امهباس نوكيف « طسوأ ادح لعجي نأ نكمي

 «ريغال دحاو سايقب كلذ ناك «طقف نيدحلا دحأ بناجىف وه امثإ بجوملا لومحنا ناك نإف
 ١ ج [ نم ءىش الو ج ب لك ناك وأ : ج ب نم ءىش الو جا لك ناك نإ لثم

 . نيسايقب ناك « نيدحلا نم دحاو لك بناج ىف دجو دق بجوملا لومحلا ناك نإو

 زامه أم بو ( اهم واسنو اهملع لمحت طو 4 ةيواستم ةقبط '"'ج اي داما ناك نإ الثم

. 
 لرهجمم (9) . بلالا ص (") . ىتك س

)١« 

 ) )4عاطقنا س (0) . طسرريغب ىأ .

 ه6 عم ن7 . امههدحأ سيل م . امهادحإ سيل 27)



 دل )م دل

 رم ال ةقبطلا هذه نم ائيش نأ مولعمو ؛ "'اهيواسيو اهيلع لم !''ج ام ةيواسم ةقبط
 نإو . سايق '؟'ناك ء ط ب نم ءىشاالو (؟”ط | لك : ليق نإف . ةقبطلا كلت نم ءىش ىلع
 الإ نكي مل نإ لاخلا كلزكو . ناسايق امهو ٠ سايق ناك ج ١ نم ءىث الو ج ب لك لبق
 . كلذب ترحب ليثملا ىف ةداعلا نكل . طقف ج هيلع لمجو (© ب وأ طقف ط هيلع لمجو

 سيل ناك اذإ هنأ بجيف . عاطقناب بلسلا ناك صاخ لومم 77نيدحلا دحأ ىلع ناك اذإف

 ىأ  عاطقتا الب ابلس كلذ نوكي نأ «رخآلا نع بولسم امهدحأو «صاخ لوم نيدحلا دحأ ىلع
 نيفرطلا لع ةبجوم وأ نيفرطلا نع ةبولسم تناك 4 ترضحأ ةطساو ىأ هنإ  ةطساو الب

 . جف مف
 اضيأ كلذو . اهلاحب ماسقأألاو عوضوملا لومحلا لدب مهويف ""”انتخسن ىف بالا ظفل امأو

 ىلك لح ضعب (*' لك ىلع ناك اذإ هنإف : ةيئزج نوكت حياتنا نكلو « ميقتسي هجو نم
 ىنعم اذه نوكي نأ هبشيف . عاطقتنا الب ايلك عضو دقو . سايق الب لكلا ىلع سيلف « سايقب

 : الوأ هانيتك ام لوألاو . اندنع ىلا ةخسنلا رهاظ

 وخيال هنإف : دجوت مل ةطيرشلا هذهب تبلط نإ امل طسو ال ىتلا ةبلاسلا نإ : لوقي نأ لئاقلو

 ىنعملا ىلع لدي مسا نم لي مل ادح هسفن ناك نإ و . امهئازجأ نمو مسر وأ دح نم با (9)|

 ىلا ةيلاعلا سانجألا ىتح مزاولو صاوخ نع ؟'١'ولحم ءايشألا تسيل ةللملابو . ليصفت الب

 ؟ رخآلا ىلع لمج ال ءىث امهدحأ ىلع لوم ريغ ب ام [ دجوي فيكف . سنج اهيلع لمجال

 هل املك سايقلا نوكي الأو « قفتا لوم ىأ طسولا اذه لثم نوكي الأ ىمع 1٠ هنإ :لوقأف
 : هيلع ربك لاب كحللاو رغص الل هدوجو : ائيش طسولا نوكي نأ بحي لب « قفتا طسو ىأ طسو
 نوكي نأ بجي بلاسلا بولطملا فو . رغصألا ىلع ربك ألاب حلا نم هدف رعأ امنت دحاو لك

 .اطبوم (0)

 ٠ اهي واس و اهياع لم ج و ةيراستم ةقبطز م هم ب م لل م (')

 .بوأ نم الدب بوم (6) ا نع 4 ٠ اهياع لمع ل س (0

 . ةطقاس س (4) ٠ انخضم (0 ٠ ةسومطم ب . نيءزهلام (7)

 + فاس نع 010 . ولخم ال سس )٠١( :: و نم 90
)١8( 
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 ذئنيفل . رغصألا نع ربك ألا بلس نم فرعأ «طسوأألا نع ربك الا بلسو «رغص الإ طسولا دوجو

 . سايقو طسو نوكي

 . امهنيب ام ةبسل نم فرعأ ب ىلإ و | ىلإ هتبسن الوم ىنع لوألا ملعملا نوكي نأ هبشيف

 مالم هوم بيب لفيت ىغاانب لوألا قبل, ف" اديناو انتم: سنا لولا ف) ثداع قو اذه
 بسنتكيال اذهو  باوص الو ق>  صألا ىف ىأر سفنلل نوكي الأ وهو : طقف سفنلا ىف ملعلا

 سايقب بستكم كلذ نأ ناب دق ناك نإو « هنع سفنلاولخو طقف ملا بلس هنإف « سايقب
 1 لهملا اذه بجوي ججح ا ؤفاكت نأ [ 1٠١8 ] مهضعب هنظ ام ىلع امإ : نيهجو دحأ ىلع

 . سيلف هيدحي هنأ امآو ( "''هظفحيو دوجوملا لهجلا اذه تبثي جحا ؤفاكت لب . أطخ اذهو
 «قحلا ىأرلا (؟!هداسفب حضتي ملو"' ججحب لينا اذإ (") لطابلا ىأرلانأ مهضعب هن ا انو

 سبل اضيأ اذهو . .سايقب ناكو «طقف بلسلا هجو ىلع ىذلا طيسبلا لهحلا ذئئيح كلذ بجوأ
 ىأرلا نالطب تاذلاب بجوأ امثإ سايقلا كلذ نأل : ضرعلاب لب « سايقلا نء اثداح ةقيقحلاب

 الصأ *”ىأرلل ةمداع سفنلا تيقب نأ ضرع « رخآ ىأر كانه نكي ملو لطب املف . دسافلا

 . بستكي ال لهحلا اذه نأ باوصلا لوقلا لب . تناكاك

 ىأر دوجو ملعلا مدع عم هيف لب « طقف امدع وه سيلو بكم وهام لهجلا نمو

 ءىنلك ةح نأل كلذو . ىناسفن ضم وهو « ةكلملاو ةيْنقلا ليبس ىلع لهج وهو « هل داضم
 (”بستكا دق نوكي وأ « طقف ةيلصألا هترطفو ىناذلا هجام ىلع '''ةدوجوم نوكت نأ امإ

 وه سبلو . (0اروق وأ اليمج ىحصلا هجالم ىلع هدوجو عم نوكي نك « ايناث الك كلذ عم
 ءاوتساو جازملا لادتعا ىف ىه ندبلا ةحص نإف « اضيأ بيكرتلا ىفو لب « ندبلا نم جازملا ىف

 نيذهب ندبلا دعتس ىلا رومألا نييندبلا 97 نبسألا نيذبم نرتقت نأ ةحصلا لاكو . بيكرتلا
 . ةوقلاو ةلازحلاو لاما نم ؟!')اهل

 »)١( ةطقاصس س () . لطاب س (') . واولا نودب هظفحي س .

 ( ىأرلا س )0( 75 داسفب سس .٠ 030) هدوح ول س ٠

 ) )0اهبلإ لل س .٠ ( 00سعألا م 4( . اليمح وأ اي وق س .

 )٠( املس .



 اهجانصو ىلوألا اهترطف ىلع نوكن نأ ىهو  ىلوأ ةحص : نيهجو ىلع سفنلا ةحس كلذك
 دئاوزلا ال لصحن نأ ىهو  ةيناث ةو . ةمءالملا نع جراخ ىنعم اهيف سيلو « ىلصألا الثم

 صأ هبف ثدح اذإ ندبلا نأ كو . ةيقيقحلا مولعلا ىهو « ةحصلا كلتب اهل دعتست ىتلا ةيلاكلا

 « اضيرم ندبلا ١2ناك « هتاذب هل ىتلا لاعفألاو هترطف ىضتقم عنف « هترطف هيضتقن ال بيرغ

 « ةيلصألا اهترطف لع نوكي نأ بحي ل ةفلاخلا ةلطابلا ءارالا تدقتعا اذإ سفنلا كلذك

 . ةضيرم تناك

 سفنلا نأ امهدحأ : نيهجو نم هلباقمو ملعلا الخ هيف نأل اسم لهما اذه ىمس امنإو
 لهملا نم عونلا اذهو ."'لعلا دض اهيف ثدح دق ملعلا نع اهولخ عم نأ ىناثلاو ملعلا نع ةيلاخ

 نئاكلاو . ”ىسايق باستك.اب عقي دقو « طموأ دح ريغ نم هل سفنال اناعذإ و ءادتبا عقي دق

 امإ طسو هل اهف نئاكلاو . طسو هل ايف وأ « هل طسو ال ايف نوكي نأ امإ "7”ىسايق باستكاب

 نوكي نأ امإ كلذ عيمحج و . ةبيرغلا ءايشألانم وأ ةبسانملا ءايشألانم هيف طسوألا دحلا نوكي نأ

 نوكي نأ امإ ولي الو . هنيعب وه سيل وأ « هنيعب قداصلا سايقلا طسوأ هنيعب وه هيف (؟!طسولا

 نوكي وأ ؛« ايلك ناك نإ طقف لوألا لكشلا ىف عقي و « ابجوم وه نوكيف بلاس قح هلياقب

 «*0ايلك ناك نإ اعم ىناثلاو لوألا لكشلا ىف عقيو « ابلاس وه نوكيف بجوم قح هلباقب

 عاطقناريغب ناكو !بنزم ءىثال هنأ وه قحلا ناك اذإ : ''7لوقنف بجاولا عادحتالاب أدبنلو

 طسوألاهدح سايقب كلذ '"”ناكو « قحلل ةداضملا ةياغ ىف نوكي ىتح ! ب لك نأ نظف عدتخاو

 , "'ةيذاك طقف امهادحإ نوكن نأ نكميدقو « ةبذاك ىربكلاو ىرغصلا نوكننأ نكمي دقف « ج

 لك ان ج ب لك نأ ذْخأو « ! هيلع لمحالو ب ىلع '؟”لمال ائيش ج ناك اذإف لوألا مسقلا امأ
 اقفَس نأ زوجي و . هيلع ناله الام ١ ل م بل نأ ديال هنإف : نكمم اذهو . *لطابلا جتنأ« ١١ج

 نإ كلذكو . طسو ءاشب فرط باجيإب كلذ ضعب صتخي نأ بجو الإ و كلذ نم دحاو ىف

 ) /4)1ناكوب .٠

 . طسو س (؛4) . سدىف طفناس (9-93) 1 ملعلل س فز

 : ناكم م (10/) 5 نوكف س (50( 1 س ىف طقاس (ه-ه)

 ٠ ب هيلع لمتعالٍاس 2 (5) . طقف ةيذاك س (8)

 ةيلاثلا تاليلحتلا رظنأ ٠ ىهوج فيك لك .٠. م فيك لك 6 ىهوج ؟ لك وه كنذل هنو ذي ىذلا لاثلا («)

 1٠٠١18٠-١١ :15 فروطسرأل



 ب مروا

 ؛ةتبلأ ءىش لك ىف نوكي نأ نكم ريغ ب ام هلك ىلعال ب نم "0١م ضعب ىلع لم امئإ ج ناك
 نوكيف « اهلك ىف طسوالب ةمدقم ! ب نأل ©« ب نياببامم ىأ  ةتبلأ ءىش هلك ىف نركب نأ وأ

 . هدحو ءزجلاب وأ « اعم ءزهلاو لكلاب امإ ةبذاك [ ج لكو ؛ ءزحلاب ةبذاك ج ب لك انلوق

 |! ضرفن نأ اذه لاثمو . ىربكلا نوكت نأ الإ نكمي الف « ةقداص طقف امهادحإ تناك نإ امأو

 بام ؛ عاطقنا الب برزع ةيولسمو ج ىلع ةبجوم نوكن اهنكل « بامج ناءوضوم اهلو ةلومم

 جتنأ « قحلا وهو | ج لكو « لطابلا وهو ج ب لك لق نإف . رخآلا ىلع امهدحأ لم ال جار
 . !ب لك نأ وهو الطاب

 جنت ال ةداملا هله نإف « عاطقنا ريغب وأ عاطقتناب باجيإلاو بلسلا اذه ناك ءاوسو

 « بجوملا ىلكلا داقتعا ىف ةعدخ عقوي ىذلا سايقلا ءاطعإ هجو "وه اذهف . الطاب الإ

 « طسو ىذريغ بلاس ىلكب بكرملا لهميل عقوملا سايقلا امأو . لوألا لكشاا ىف الإ نوكي الو

 ةطساو الب ! ب لكو ج لك ناك اذإ هنإف : نيتبذاك نيتمدقم نع لوألا لكشاا ىف (؛نوكيف

 نكميو . | ب نم ئش ال جتنأ « ! ج نم ئش الو « ج ب لك ليقف « ج ب نم ئد ال ناكو

 ذئنيح ! نكتلو .ةقداص ىربكلا الوأ "”عضنلف . تناك امهتيأ ةقداص 2* امهادخإ نوكت نأ

 انلوق نوكي نأ بجيف . نكمم اذهو . الق أك امهو « بل تابجوملاو ج نع تابولسملا نم

 ج١ نم ئث الو «بذك وهو « ج ب لك لق نإف . - ىرغصلا هو  ابذاك ج ب لك

 ج بلك "”نأ قولا ناك اذإ هنإف : ةقداص ىرغصلا عضنلو . بذكلا جتلأ « قدص وهو

 ةداملا هذهو . قمل اداضم ابلاس ةلاحم ال جتنأ | ج نم ئش الو ج ب لك ليقف "0| ج لكو

 نوكي ال بكرملا لهحلا نكل .لب واسم وأ ج 1 تحن ب اماعم جو بل ابجوم | نوكت نأ ىه

 قدصلا ىلإ ٠" ا اذإ امهنأل كلذ نكميالف «لكلاب نابذاك ناتمدقملاو ىناثلا لكشلاف ايو

 ئش الو حجر ب لك نإ | الوأ لبق اذإ اذإ هنإف : هلمعل كلذ اهتنأ ةبجوملا ٌتِبَاَسو ةيلاسلا تدل

 . ةطقاس س (7) ٠ امهدحأ نوكي م6 ب )6( . نوكي دّمف س (4)

 . اب لكوس (4) . ةطقاس س (10)

 .٠ اددرم ٠ ةطوقنم ريغ ب م سو« بهن م () (١
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 ٠  6 2و

 ئش ال ليقف قدصلا ىلإ ادر ''”نإف « ! ب نم ئثال اتجتنأر ةيلكلاب نيتبذاك ١!اتناكو ج [ نم
 . ! ب نم ئشاال هنأ وهو  هنيعب كلذ اتبجتلأ ج ! لك ام ج بب نم

 ةملكلاب نيد ذاك ان داكو ج | لك ام ج ب نم ئشال هنأ وه بداكلا ننايقلا ناك نإ كلزكو

 كلذ ام "97ج | نم ئش الو جا ب لك : ليقف قدصلا ىلإ اًدر نإف . | ب نم ئثال اتت أو

 . امكاد ةقداص مسقلا اذه ةجينن نذإف . هنيعب

 . ةعطقنم ريغ ةبجوم ىلع ةءدحلا سايق هنم مقي نأ نكمف ءزحلاب بذكلا ناك نإ امأو

 : ج | لك امج ب نم ْئث ال ليقف ! ب لك ناكو ؛ ج ! ضعب امج ب ضب ناك اذإ هنأ

 . ةلاحم ال ةيذاك ةجيتنلاو ءزحلاب نيتبذاك ناتمدقملا تناك « ج [ نم ئش الو ج ب لك لبق وأ

 نيبف ج ١ لك انلاثم ىف ناك اذإ هنإف : طقف ؛؟!امهادحإ ىف بذكلا نوكي نأ زوحي دقو

 ئش الو ج [ لك ليقف هذه-ف بذك نإف . ج | لك مب ! لك نأل ج نوكي ب لك نأ
 ج ١ نم ئش ال ناكف ١ نم ئث ىلع الو# سيل ج ناك نإ اضيأو . بذكلا جتنأ « ج ب نم

 نإن .ج « ب [ ب نأل ج ! نم ئثاال هنأ ذئني> '*' بزك ج ب لك ناك نإ اضيأو

 . بذكلا جتنأ - بزك وهو - ج ! نم ئشالو « ج ب لك لبق

 بجومىف هعقوإ امب أدبنلو .طسو تاذ ةيضقب بكرملا لهجيل عقوملا سايقلا ىف نآلا ملكتتلف

 : لوقنف لكذلا ف طسو ىذ "للك

 (8) ناكف « نيتبجوم نيتياك نم هلام ال قحلا سايق ناك « ابسانم طسوألا ناك اذإ امأ

 داضملا جتنأ ى> هيف طان املو 1 | ب لك وهو قحلا جانأ ىح | ج لك امج ب لك الثم

 فيلأتاا جمتاي ملف نيتبلا- اءراص الإ و « اعيمج نيتمدقملا ف بذكي نأ نكمي الف قف

 )١( اذإفس (0 . ةاكومم6 ب .

 لك ىلإ ةقدام درت ةبذاكلا جب نم .ىثال نأل أخ اذهو ج ب نم .ىثالوا ب لك ليقف ” مم ب (0)

 5 جا نم ءىث ال ىلإ ةقداص درت ةبذاكلا جا لك 6 جب

 . جب نألس )١( . ناك س (ه) . اهدعأم (4)



 لس ع١م ل

 دري نأ نكمي ا لب « جتني الف ةبلاس ريصتف ىرغصلا ىف بذكي نرأ نكم اضيأ الو

 لكشاا وه لكشلا ذإ « ةلاحم ال ىربكلا وهو لكشلا ىف ابلاس نوكي نأ زوجي ام بذكلا ىلإ

 'سيل طسوألا ناك اذإ امأو . ١2'طقف ىربكلا نوكي نأ نكمي ا بلاسلا بذكلاف . لوألا

 لثم بل نيابم هنأ الإ ب لثم ! ل عوضوم ج ١م ب لك ىلع ةلومم ١ نوكت نأ نكميف ابسانم

 [  ج نم ئئثالو - بذك وهو - ج ب لك ليق نإف . ناويحلا تحن سرفلاو ناسنإلا

 4 ةتبلأ جتني ال اذهو )2 | ج لكو ج ب نم ئثال قحلاو . بذكلا جننأ - بزك وهو

 . ابسانم طسوألا سنلف

 ب تناكو | تحن ج نكت مل اذإ هنإف : ةبذاك ىرخنألاو ةقداص امهادحإ نوكت نأ نكميو

 9 ابذاك ناك ج ب لك ليق اذإف « نيتنيابتم [با١ 08| باج ناكو ( ال ةعوضومو ! تحن

 0 | ب نم ءىثال هنأ وهو 4 بذاك امهنم جتنأ « اقداص ا"'ناكو | ج نم ءىش الو ليف

 نإف - بسانم ريغ وأ ايسانم ناك ءاوس - "”طسوألا ىف ىناثلا لكشاا ىف كلذ لثم امأ

 . ةلاحم ال ةقداص امهتجيت' '4”نأ امهرمأ نم ناب دق لكلا ىف نييذاكلا

 ةعدجللا سابق هنم عقي نأ نكمأ « تناك امهتيأ لكلا ىف ةيذاك اههادحإ تناك «*'اذإ امأو

 قدصلا ىلع نيتمدقملا ىدحإ "”ترقأ نإف . ب 77 لكام ج | لك ؛ءجب لك نوكي نأ لثم

 . ةقداص نيتمدقملا ىدحإ و « بزكوهو ! ب نم ءىثال جتنأ « تناك امهتيأ ىرخألا تبلسو

 امهيأ ذخأف « ! ب لكو ب ضعب ىفو ! ضعب ىف ج نوكي نأ لثم ءزحلا ىف ناتبذاكلا امأو

 ءىنثال : وأ ج بنم ءىشالو ج ! لك لاقي نأل ثم «بذكلا جتنأ ءايلكابلاس ىناثلاوايلك ابجوم ناك

 ناب دقف «بسانم طسوتملاو بجوم نظلاو بلاس قحلاو ةعدحلا سايق امأو .ج ب لكو جإ نم

 رقت نأ بجي ىرغصلا نأ اذه دض ىف ("'هانلق امب نب و . لوألا لكشاا ىف الإ نوكيال اذه نأ

  1١ىرغصلا باجيإ لوألا لكشلا طرش نأل ٠ ةبلاص نوكتت دقو ةبجوم نوكت دقف ىربكلا امأ ٠

 ٠ ناك م )0ع(

 .٠ سايقلا ةجينن' ىه هذه )5( . نإ س (0) : امهنأ س (غ)

 )غع:,”ور



 اس مرو اد

  بجوملاىلإ اهعجروىربكلا بلق نكميامنإ و ءاقداصقبيف قداصلا سابقلا ف ناك ىذلا اهباجي ىلع

 ثيحب و بسانم ريغ طسوألا دحلا ناكن إف . ىربك ةبذاكو ىرغص ةقداص نم الإ نذإ نكمي الف

 ةعدجلا سايق ىف ابذكي نأ نكميف « قحلا جتني سايق نيفرطلا ىلإ ةقداصلا ١١ هتبسن نم دقعني ال
 ناك نإ هنإف . اهدحو ىربكلا بذكت نأ نكمي الو « اهدحو ىرغصلا بذكت نأ نكمب و « اعم

 «ابذك ناك "''نإ و ج ب لك لبق نإف . | ب نم ءىش الو ناككج ب نم ءىثال ناكو ! جلك

 : قحلا ود [ جنم ءىثال نكنإو . ؛ ب لك نأ وهو ابذاك جتنأ « اقداص ناكو | ج لكو

 ءىث نوكي الأ نكميو : ! [ ود ] ج 6 ب نم ءىثال ناكاذإ ج ب لك نوكي نأ نكميف

 ناك هنالطب ىف ايلك ناكو - الطاب ناكو | ج لك '''ليقواق- ج ب لك ناك نإف . ج ب نم

 . بسانم ريغ طسوأ نم جتني نأ نكمي؟”هنإف «هبذك ىف ايئزح ناك نإ امأو . بسانم نم الطاب جتنأ

 : بسمانم نعال ابرك جتنأ ءىلكلا باجيإلا ىلإ نام دقملا تاقنف جب ب نم ءىش نكي مل نإ امأو

 نجلدي ناويطا لوألا ناك كلذ عم ابسانم طسوألا نوكي ال ةبلاس ىرغصلا نوكن ثمح هنإف

 رظانملاو ج لدب ملمااو ب لدب قيسوملا ىناشلا لاثملاو . 0*2[ لدب قيسوملاو ج لدب ملعلاو

 دبال لوألا م-ةا ىفف . ١ لدب ناويحلاو ج لاب رظانملاو ب لدب قيسوملا ثلاثلاو . ١ لدب

 وكت ثااالا ؤو ؛ ءزحلا ف ةيذك ىربلا ىناثلا مسقلا فو . ةيذاك ىرغصلا نوكت نأ نم

 رظداا لع لكو « رظاناا ملءاوهف قدوم زك نوكيف « بذكلا جتني ىت> نيتبذاك اعيمج ناتمدقملا

 . ناوي- وهف قيسوم لكف « ناويح وهف

 ريق ناكو س 24" . نس نم هطفاص نإ ('؟) 5 ةبسن ص 6 م (1١)

 . أ لدب لملاو ج لدب قيسوملاو س كك 5 هطقاس م )



 مالا لصقل
 تالوقعملا ف سحلاب سفنلا عافتنا ةيفيك ركذ ىف

 تاسايقلا ليلحت هيلإ ىبتي بيكر

 هبلإ سفنلا كرحي ىذلا لعلا ىأ ام الع دقفي نأ بحي دقف ام اسح دقف ْنَم نإ ليق

 ("”ناهرب ىنيقيلا ملعلاىلإ لصوتي اهنم ىتلا ئدابملا نأ كلذو .هيلإ لصي نأ هنكمي الف سحلا كلذ

 . سحلا ىلإ ءارقتسالا دانتسا نم دب الو . ىناذلا ءارقتسالا ىأ : ءارقتساو

 تالايخ هطسوتب بستكت نأب و « سحلاب لصحت (منإ اهثدابمو « ةيلك ناهربلا تامدقمو
 ةئيه ىلع اهبكرتو ؟ ةدرفم ةيلكلا رومألا هب بستكت افرصت ةياقعلا ةوقلا هيف فرمدتتل تادرفملا
 (40دنتسي ءارقتسابالإ نكميل ءاهل هبنتلا نسحيالو اهنعلهذي نمل اهحضوي نأد مار نإ و . "'لوقلا
 ضرألا نأ ناب ىف ةذوخأل| ةيضايرلا تامدقملال ثم «اهيلع ناهرب الو « لئاوأ اهنأل سحلا ىلإ

 . ةفيفخ رانلاو ةليقث ضرألا نأ ىف ةيميبطلا تامدقملاو  طسولا ىف

 الوأ سحلاب فرعت الف تاعوضوملا نم دحاو لكل ةيتاذلا ضراوعلا لئاوأ نإف كاذلو

 ءاوس « ةسدنملا ملع ىف كلذ ريغو حطسلاو ثاثملا لثم :رخخأآ لوقعم سوسحملا نم بستاكي مث

 ملعتلا ىف ليق لم لوق اذهف . سحاب الوأ اهيلإ لوصولا هوجو نإف «ةقرافم ريغ وأ ةقرافم تناك

 : لوقنف اليصفت كديزت انأ لع « كلذ انمالكب انيذاح دقف نو ..لوألا

 ةهج نم « سوسحملا نم عئش الو ؛ سوسحم (07تالوقعملا نم ئش سيل هنأ ملعت نأ بحي

 لوصحل ام [دبم سحلا ناك نإ و « هل لقعلا كاردإل ضرعم ىأ «لوقعمب « سحلل ضرعم وهام

 لك نإ . ("!لوقنف الوأ لوقعملاو سوسهملا ناسنإلا نم (7١|ذهل لثمملو . تالوقعملا نم ريثك

 +. ةلظاش يو منا

 . ةسيقألاب ةصاخلا تائيلا لع اهب كرت فقوتي ىأ () أر 00
 .٠ لوقعملا : س (5) . دنئسم : س . دنس : م (4)

 . لوقت : س (0 . اذه: س (5)



 هل ١] د

 « ةيفيكلا نم ام ةئيهو ؛ معلا نم ام ردقب اضيأ هلاني سحلا نإف نيسوسحنا سانلا نم دحاو
 وضع ىف لاو>ألا هذه لانت ١١ كلزكو . هناكم ىف هل عضوو ؛ هلاضعأ ءازجأ ىف نيعم ام عضوو
 لوقعملا نوكي "وأ «لوقعملا ناسنإلا وه سحلا هكردأ ىذلا اذه نوكينأ امإ ولحي الف . هنم وضع
 ىلع هيف كرتشم لوقعملا ناسنإلا نأ نيبلا نم مث . همزالي ناك نإو - سوسحملا اذه ريغ ائيش
 سيل سوسحلا اذهو . قلطملا ؤطاوتلاب كلذو « ناسنإ ورمعو مناسنإلقعلا دنع ديزف . ءاوسلا

 سوسحلا اذه سوسحم ريغ وهو . اهيف اكرتشم هعضوو '"'هتيفيكو هرادقم سب) ذإ : هيف كرش
 (؛)كلزك الإ

 ءىنثلا نإ ةلمباب و . سوسحلا ناسنإلا نم لايحلا ىف روصتملا وه لوقعملا ناسنإلا سيل نذإف

 اهنم لقعلا هفداصي ىذلا وه سيلو « اهيف كرت لا ناسنإلا ةقيقح وه سيل سحلا هفداصي ىذلا

 : لوقنف لوقعملا ناسنإلا نوكي نأ بحي فيك رظنناف . ضرعلاب الإ

 ةيفيكب ** فيبكتو « نيعم ام لعب ريدقت لثم جراخ نم هقحلت ةطيرشنع ادرم نوكي نأ بحي

 اهل ضرعت نأل ةأيهم ةلوقعم ةعيبط نوكي لب . نيعم ام نْيأو « نيعم ام عضوب ديدحنو «ةنيعم ام
 ولو . دوجولا ىف ناسنإلا ضرعت نأ اهنأش نم ىلا نويألاو عاضوألاو تايفيكلاو ريداقملا لك

 بجي ناكل « كلذريغو ام عضو وأ ام ريدقتب انرتقم هدحب لقعلا ىف هروصت '"”ناك ناسنإلا نأ

 قحلي امنإ كلذ ريغو نيألاو عضولاو « هيلإ راثملا ظعلا اذهو . ناسنإ لك "هيف كرتشي نأ

 . هب صتخن ىلا هتدام ةهج نم ناسنإلا

 ءاهقحاولو ةداملا نع لقعلا دي رحت, درحي «هدحب لقعلا ف روصتب ثيح نم ناسنإلا نأ نتبف

 ق-اولب ارومغم لوانت سحلا هلوانت اذإ ناسنإلا لب . سحلاب هيلإ قرطتم ريغ كلزك وه امب وهو

 : لوقن مث . ةبيرغ

 . دوجولا ىف تاوذلا ةسوسحمو « دوجولا ىف تاوذلا ةلوقعم : (*نامسق تادوجوملا نإ
 اهنأل اهتاذب ةلوقعم ىه امنإ و «ةدام ق>اول الو اهل ةدام ال ىلاىهف دوجولا ىف تاوذلا ةلوقعم امأف

 ١١( هفيكو : س (59) 2 . كلذلو:بم م ٠

 ) )4مقسلا ةياغ ىف بولسأ وهو ! ازكه ٠ وحنلا اذه زع الإ اسوسحم نوكي ال سوسخلا اذهو هدارمو ٠

 )©( ةطقاس :م (1) . فنتكيو : صمم م .

 ٠ نينا نيمسقب تمسق : س (87 .٠ مضولا وأ ردقلا كلذ ف ىأ ('



 هب حج

 تاسوسحامأو .ةتبلأ ةموسحم نوكت نأ نكمي الو «ةلوقعم ريصن ىتح اهب لمعي لمع ىلإ جاتحتال
 ريصت ثيحب اهلعجي لقعلا نكل « ةسوسحم لب ةلوقعم ريغ دوجولا ىف اهتاوذ نإف دوجولا ىف تاوذلا

 . ةداملا قحاول نع اهتقيقح درحي ؟١'هنأل ةلوقعم

 سحلا نأ وهو « دحاو هجو ىلع سحلا طسوتب تالوقعملا روصت بسّتكي ام إ هنإ لوقنو

 لفقعلا لعفل تاعوضوم روصلا كلن ريصتف ةيلايحلاا ةوقلا ىلإ اهماسو تاسوسحملا روص ذخأي
 لقعلا اهدجيف ©« نيسوسحلا سانلا نم ةذوخأم ةريثك روص كانه نوكتف « انل ىذلا ؟'7ىرظنلا

 ىرخأب اصتخم ارمع دجتو « ءاضعأ ةئيهو ةنحسو نولب اصتخم اديز دجت ام لثم ضراوعب ("'ةفلاختم

 اهحرطيو «؟اهنم ضراوعلا هذه رشقي هنأك نوكيف اهعزنيف ضراوعلا هذه ىلع لبقيف . كلت ريغ
 اهلصحبف « (8) هي فلتخ الو (” هيف كرتس ىذلا (1) ىنعملا ىلإ لصوت ىّتح (0) ئاج نم

 نمو ؛ تايتاذو ضراوع دجبي هنإف لايحلا ف ىذلا طلخلا نع شتفي ام لوأو . اهروصتيو

 . هتاذ ىلإ اهذخأيو لايحلا ىف ةعمتجلا ةرثكلانم ىنعم ىنعم درفيف « ةمزال ريغو ةمزال ضراوعلا

 عضوملا اذه سيلف «ةلعافلل ةنيعملا ةوقلاو « كلذل ةلعافلا ةوقلا ةيئامو عينصلا اذه ةيفيك امأو

 : وهف انه اه هلوقت ىذلا نكل . سفنلا ملع قح نم وه لب « هب معلا عضوم
 اهدرفأ اذإف . ةلوقعم اهلعحي لقعلاو « ةلوقعم ريغ ةطلتخم ارومأ سفنلا ىلإ ىدؤي نسحلا نأ

 (؟) ىنعمل مهفملا لوقلاب صاخللا بيكرتلا ىلع اهضعب «بيكرتلا نم ءاحنأ اهيكري نأ هل ناك ةلوقعم لقعلا

 . مزاحلا بيكرتلاب اهضعب و « مسرلاو دحلاك ءىنثلا

 ضرملاب اهدحأ : 21١ ةعبرأ هوجو ىلع سحلاب بسنكي تالوقعملا قيدصت نإ لوقن لب

 وهف ضرعلاب نئاكلا امأ . ةبرجتلاب عبارلاو [ ٠١4 ١ ] ءارقتسالاب ثلاثلاو ىنزحلا سايقلاب ىناثلاو
 ىسحلا2 1١١ طالتخالا نع ةدرجم هلوقعملا ةدرفملا ىناعملا ءانلق ىذلا هجولاب ءسحلا نم بستكي نأ

 )١( لقملا نأل : س .

 . ءاحلاب ةفلاحتم ةثالثلا تاطوطخملا ىف (؟) . ىرظانلا : م «")

 . ىناملا:م (1) . ائاج اهحرطي و ىأ (©) ' هنع : مك ب (4)

 . هطقاس : ص (8) "ا

 .٠ طالخألا :/م ٠ )1١1( هوجو ةعب رأ : ص 6( 5 نيعل : ص (84)



 ال 0م#م#

 كلذ عبترو . ضعب عم اهضعب بيكرتو ضعب نء اهضعب ليصفت ىلع لقعلا لبقي مث « ىلايحللاو
 نيذه نم لوألا مسقلا "') امأ . ناهربلا ىلإ اهضعب ىف فقوتي و اهضعب ىف ةرطفلاب لقعلا ماكحأ
 . لاعفلا لقعلا ىمسي ةعيبطلا و سفنألا ىلع ضافم عناصلا نم رونب لقعلا ('' نم لاصتاب نوكنف

 ضرعلاب هل ام أدبم سحلا نإف . كلذك ناك نإو هنكلو ١" لعفلا ىلإ ةوقلاب لقعلل جرخملا وهو
 . تاذلاب ال

 بسنكا طسوألا دحلا لصح اذإف « طسوألا دحلا ىلإ هيف عزفيف امهنم ىناثلا مسقلا امأو

 :٠ ةعب رألا نم هجو !ذهف . أدبملا كلذ ةوقب و اهنيعب تايلوألا باستك | هب قدصملا لوقعملا

 ضاختأ نحيف .سئدلبا لع نك ام < لقتل دنع نوكي نأ ىئزيللا سايقلاب نئاكلا امأر
 بستكميف عونلا ىلع محلا كلذ لمجو 4 ةيعونلا ةروصلا 4! هنع روصتيف « سنجل كلذل عون

 . نكي مل الوقعم

 روك ذملا قي رطلاب لقهال'“*”تنيبت دق نوكت ال تايلوألانم اريثك نإف ءارقتسالاب نئاكلا امأو

 ىنزحلاىسحلا ءارقتسالا نوكي نأريغ نم ىلكلا داقتعا ١7 لع لقعلا هبنتهتايئزحب أرقتسا اذإف .الوأ

 هنازجب سحي كف . سفنلا ىف " اروكذم اتباث نوكي الامب ر اذهف . ءىشلا كلذل ةمسق نابجوي

 . هدقتعيو لقعلا هل (8) هين

 هتدافإ سيلو .ءارقتسالا نم دك آ وهو ؛ ءارقتساو سايق نم طولخم هنأكف ةب رجتلاب نئاكلاامأو

 نم مقوي ال ءارقتسالا نإ « ءارقتسالاك سيلو . سحلا تابستكمب لب ةفرصلا (؟*تايلوألا ىف

 هب رجتلا لب ؛ عقوتف هب رجتلا امأو . اهبنم نوكي دق ناك نإو اينيقي ايلك املع تايئزحلا طاقتلا ةهج

 . لاعقنا ''' وأ لعف ثودح اهعبتي دحاو عون نم ءايشأ ساحخلا سحيو ىنارلا ىري نأ لثم

 )١( ةطقاص : ص (') . امأو:م .

 ( 2لعفلا ىلإ ةوقلاب ام لعفلل جرخنا وهو : م .٠ ( 40هدنع : ص ٠

 ) )6تااتسار تحال + .س ٠ 5( ىلإ لضنألار ازكه ٠ ) )0ازوكرم اهلمل ٠

 ون 16 ٠ تايلوألاب : م (9) . هني و ص (4)



- 

 نإف ©« هنع ايقافتا سيلو ءىثلا اذمل ىتاذ اذه نأ لقعلا كح ادج (1) اريثك كلذ روكت اذإز

 .ءارفصلالهسن اينومةسلا نإو ديدحلا بذجي سيطانغملا رجح نأ انكحلثم اذهو . موديال قافتالا

 (” هلوصوو هعم رخآآ ءىث نارتقال "''عبطلاب ىذلا هلاح نم ريختب ءىش نوكي نأ بابلا اذه نمو

 اصوصخو «هيلإلصاولا وه ببسلا نأ مكحبف « هتاذب هريغت نوكي نأ24”لقعلا دنع نكمي الو هيلإ

 . رك اذإ

 نإف « اهنم ةبرجتلاو « ةريثك .مولعلا ىئدابمو . *'ةريثك امولع سحلاب انديفت عاونألا هذهف

 ("”نإ و « ضرعلاب امو تاذلاب ام فالتخا ىلع ىنبم 77 للقع سايقب ىسح ءارقتسا طالتخا اهنف

 . فاس اهف اذه نايب ىلإ انرشأ دقو . مودي ال ضرعلاب ىذلا

 انرضح ام بسحب سحلا نم ببسي ايقيدصت املع لقعلا ةدافتسال ىتلا ءاحنألا ىه هذهف

 . هبيسل ىروصتلا ملعلا ةدافتسا نم اعون انركذ دقو . نآلا

 !| اماد سحلا نكي مل نإ و ام ملعل دقاف هنإف ام سح دقاف لك نذإن

 0 5 55 : 8 ارح
 دوجومام ائيش نأن يس امئنإف هنم بجوملا امأ : هيالث دودح نم اهفلؤم سايقلك ند الو

 هنأل ناثل دوجوم ريغ ائيش نأ نيبيف ”بلاسلاامأو . ىلاثلل دوجوم ثلاثل دوجوم هنأل ناثل

 .٠ ىباثلل دوجوم ثلاثلا"دود>وم ريغ

 طسوىلإ ةجاتغ تناك نإ . نيدح نيدح نب ام ةبسل نم دحاو لك لغ سايقلا كلذكو

 ةلاحم ال ةبلاس وأ ةبجوم ةعوضوم لوصأو ّىدابم ىلإ ىبتنن' نأ نم دبالف « ةبيرغ ةلكشمو
 اهنأ ىلع ىلوألا تامدقملا ٌدْحأب نهربملاو . "'!للعلا كلذ ىف وأ « قالطإلا ىلع اهل طسو ال
 نإو اقلطم هل طسو الام ىلإ هرخخآ لحن و « نيروك ذملا نيهجولا دحأ 2١١١ ىلع « اهل طسو ال

 . ملعلا كلذ ىف نكي م

 .فيرحن اذهو«هلوهو:ص .٠ '5١( هعبطب هلىذلا ىأ (") . ةطقاس س )1١(
 ٠ ةريثك امولع سحلا نم اهب.ديفتسن هوجولا هذهف : س (092 2. حئازوجم ريغ لقعلا نوكيو (4)
 امأو : س (0) ٠ ىلقع سايقو ىمح ءارقتسا نم طلخ اهنأك ةبرجتلا نإف س ()
 ٠ بولسم : س (1) :- طخ وهو. كلاثلا :س .(4)

 ٠0 ةيحربلا هيف لمعت ىذلا للعلا كلذ ىف اه طسرال ىأ . )١( نيهجولا دحأ لهنوكي ىأ ٠



  نويلدهلا, مو - روبشملاىأرلا ىلع وأ - نويباطحلا م مو  نظلا ىلع امإ :نوسدقي نيذلاو
 تقااذإ 1 . ةقيقحلا ىف طسو !١٠١تارذريغ تا ىلإ موسايق لول ىهتني نأ بج سيلف

 «هباب ىف اسايق سايقلا ناك « قيرف اهاري ىلا تالوبقملا وأ « روه#+.ا اهارإ ىلا تاروهشملا ىلإ
 ليمح لدعلا نأ لثم "'ام طسو اهل لب « طسو تارذ تسدل ىلوألا تامدقملا تناك نإو

 برو . طسو كلذل بلطي مولعلا ىفو . هل طسو ال هنأ ىلع لدها ىف ذوخأم هنإف « حببق ملظلاو
 . سوخ اموسارت طارقس هب بطاخي ام وحن ىلع لدحلا ىف اضيأ بلط

 هنأل لب  هتقيقح !؛”ىفو هسفنب نب هنأل ال هل طسو ال "'روهشملا ناك امبرو
 . ةداعسو ريخ ةذللا نأ لثم بذاك

 نوكي نأ بجب ةيناهربلا لواو ؛ تاروهشملا ىلإ نركي نأ بجي ةيلد1لا تاسايقلا لياحتف
 . تايناهربلا ىلإ

 لاح ىرخن| ةرم دؤاعن نأ دعب ةيهانتم '”طاسوألا هذه نأ 2”نيبنف نآلا ئدتبن نأ بحيو

 عضوي.نأل اقحتسم عوضوملا ناك اذإ ضرعلاب ال ةقيقحلاب لوم هنإ لومحلل هجو نم لاقي

 انلوق لثم « ناك لمح أ ام لوم هيلع لمحو عضوف « لمجام هيلع لمحيل تاذلا لصح هتاذب
 هيف متاق ضايرلا مث . هل لماح ىلإ جاتحم ريغ هتاذب مئاق رهوج ناسنإلا نإف : ضيبأ ناسنإلا

 ميقتسم ١" لمح لمح دقف الو#ضيربألاو اعوضوم ناسنإلا لج اذإف . هلثم هل لماح ىلإ جاتحمو

 هنأشنمام بلقي "”نأ امإ اذهو «ضرعلاب ام لمح ممقلا اذه ءازإب و . ضرعلابال يقح لم وهف
 ام ضيبأ لاقيف . هعابط ىف اعوضوم نوكي نأ هنأث نم 1 مضويف هعابط ىف الو# نوكي نأ
 وه ام ةهج نم ضيسألا نأل كلذو . ةوقلاب نيتهم عوضوملا ذ>أ دق ةقيقحلاب نوكيف « ناسنإ

 . للا لثم قيقحتلا رابتعا ىف طسو اهل لب « امس أ ىف طسو تاذ ريغ تسول ايف ىلوألا تامدقملا تاك نإو: س ("')

 ٠ واولا نودب فس (4) . ةروبثملا اياضقلا ىأ (؟)

 ٠ هيلع :س (7) .لطاسوأ ال ىهامو: ل ص (7» + قير نم 08

 . امإ :م 84(
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 -ضيبأ ناك نأ هل ضرع ىذلا وه.عوضوملا نكلو « اعوضوم نوكي نأ نكميال طقف ضيبأ

 لمحيف دحاو ىف ناضرع نوكي نأ امإ و . ضيبأ وهف «ضايبلا هل ضرع ىذلا ناسنإلا وه اذهو

 هل ضرع دقف ضايبلا هل ضرع ىذلا ءىثشلا ىأ : كرحتم ضيسألا نإ لاقبف «رخآلا ىلع اهدحأ

 . كرحتلل عوضوم ضيبأ وه ثيح نم هسفن ضيبألا نأ ال « ةكرحلا

 هعبط نع '''نأك «٠ هسفنب هل فصولا ناك اذإ ةقيقحلاو تاذلاب لوم هنإ ىثلل لاقيو

 ةفصلا «؛!دجن مل"7تققحن اذإو . هل لاقي هلجأن م هريغ ءىثل سبل هنكلو «هيف هدجوأ '؛رساقب وأ

 . ©ارسقلاب نكلو كرحت. تاذلابال ناك نإ و 2"' كرحتم رجا نإ لاقي ام لثم « هسفن ىف

 لاقيام لثم هتاذ ف سيل لومحب فصوي ءىشلا ناك اذإ كلذو « ضرعلاب لوم اذه ءازإب و

 . كاس هتدجو هتققح اذإو « اذك عضوم ىلإ «')ريس هنإ و كرحتم هنإ ةنيفسلا ىف نك اسلل

 الصتم ناك امبرو . ؟")لاثملا اذه ىف ةنيفسلاك هنع الصفنم ةقيقحل اب هب فوصوملا ناك امبرف

 صخألا ىلع رعألا لمح لثمل تاذلاب لومم لاقي و . (”ضيب هديقانع (**ىأ ضيبأ مرك لاقي اك

 لاقيف « معألا ىلع صخألا '؟!لمه نأ وهو ضرعلاب لومحلا هلباقيو . ناسنإلا ىلع نا ويحلاك
 . ناسلإ ام ناومح

 ليق اذإ حطسلا لثم «الوأ١٠2)هيلع لم ام ىلع الوم ناك اذإ تاذلاب لوم هنإ ءىشلللاقيو

 . ضيبأ هحطس ىأ -ضيبأ ممج لاقي ا ضرعلاب لومم : اذه ءازإبو . ضيبأ
 ((١١!اميرغ «جراخ نمءىثلا ىلع ادراو سيل ناكاذإ ةقيقحلاو تاذلاب لوم هنإ ءىئلل لاقيو

 . تانذلاب لفسأ ىلإ كرحت. رجا نإ لوقن ام لثم هعبط نم نوكي و هعبط هيضتقي ءى وه لب
 . رسقلاب قوف ىلإ كرحت رجك ضرعلاب لومحلا اذه ءازإبو

 أطخ وهو سايق : س (') . ناك ءاوس ىأ .
)١( 

 . ةفمصلا وأ لومحملا كلذ دحت ل س )5( . تققح : س (0
 (تاذلاب و : س) تاذلاو عبطلاب ال تناك وأ تاذلابو عبطلاب هتكرح تناك ءاوس ”” : ىنأي اك مي م سوى درت (6-)

 . رسقلاب نكلو
 . س ىف طقاس (م-0) . اهيف :ل- بى م «0 . دصقي : ص (1)
 . هدح ىفءىثلا ذخؤي : لل ص )٠١( . لمجي : ص (9)

 دراول ةفص )1١١(



 سلسل 07#” ل

 لومحملا "*هئازإب و . لاح ىف ءىثلا قرافي نأ هنأش نم نكي مل امل تاذلاب لوم لاقيو

 هذه نم ضرعلاب تالومحملا نم رجا هيلع لمح اذإ رجا '*رادحتا نوكي نأ هبشيف . ضرعلاب
 . امزالم سيل هنأل ةهملسا

 هتيهاملاموقم كلذ عم ناكو ءىثلا قرافي نأ هنأش نم سيل ناك (-1 تاذلاب لوم لاقي و

 .ضرعلا,الومتضيبأحطسلا نوك نذإ نوكيف .فورعم ضرملابلومحنا هلازإب و . ابيرغ ادراوال

 ىثلا ١" ذوي وأ ءىثلا دح ىف "9 ذخؤي نأ هنأش _رمم ام لكل تاذلاب لوم لاقيو

 نيذه نم جرخ (ف . ©" امهدحأل ىذلا دحلاب ءىثلا كلذل ؟!ابسانم نوكيام ةلم ايو .هدح ىف

 . ضرعلاب الوم نوكي

 ىلإ تفتلي الو « 27 ةيهانتم ىناذلا نم انيب ام ىلع ةيئاذلا تالومحملا نأ نييث نأ ديرتو

 . عوضوملا اذه ىف ضرعلاب ام

 , فو
 هحاوب ص / رادملا ص 1 .٠ ءازإب ص (1١)

 ٠ هدح ىفءىثلا ذحؤب نأ : ف بم «ه) ٠ هتيسام : س (4)

 هيهاتم ءاربأ , س ()
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 ''"سداسلا لصفلا

 ءازحبأ ىهانت [ ب١١ و | نم لوألا ميلعتلا ىف ليقام '"” ةياكح ف

 : لوألا ملعتلل نيكاحم لوقنف

 عوضوم نكيلف . ةدوجوم اهتاذب تاعوضوملاو « ةدوجوم اهتاذب تالومحملا نأ ملع دق لبق

 طسوتم الب الوأ ج ىلع ه لمح ن كيلو . ضرعلاب الإ الوم ريصي نأ هنأش نم سيلو ج لثم هتاذب

 لوأ عوضوم نم ةياهن الب "9 ىدامت تالومحتا هذه نأ ىرتفأ . ز ل ب ءه لز كلذكو

 ؟ فققي وأ « فقيالو ةطساو الب لوم لوم لك ىلع امتاد ذخؤيف دودحم

 ط ىلع لومم هنكل « تاذلاب رخآ ءىش هيلع ل نأ هنأت نم سيل ائيش ب نكيل مث

 نم تاعوضوملا ىف لوزنلا اذه نأ ىرتفأ . كلذك ب ىلع ج 6 ِكلذكج ىلع ط 6 ؛ طسو الب

 « فقيالو ةطساو الب عوضومل عوضوم امثاد دخؤيوو ةيابن الب ىداقي « دودحم لوأ لوم
 ؟ فقيوأ

 ىف دعصن انذخأو دودحلا عوضوملا نم امهنم لوألا ىف انأدتبا انأ نيثحبلا نيب قرفلاو

 . تاعوضوملا ىف لزنن انذخأو دودحملا لومحلا نم امبنم ىناثلا ىف انأدتباو . تالومحملا

 ج و ؛ لوم هيلع وأ هيلع لو#ال [ ناك ءاوس - ب طسو.ب ج ىلع ةلومح ! 247 نكتلو

 ! ل تاعوضوم طاسوأ ب نيبو ! نيب نوكي نأ نكمي لهف . عوضوم هلوأ هل عوضومال
 0 دودحلا نأب نيلوألا قرافي ثحبلا اذهو؟ كلذك ب6 ج نيب و « ةياهن الب ب ىلع تالومحو

 امهنيب طئاسولا له : بلطي امنإ و . ؟نافرط انهاه دودحملاو « ًادحاو 27” افرط كنيذ ىف ناك
 ؟ ةيابنالب نيهارب ىلع ةحصلا فقوتم ناهربلا اذه نوكيف « ةياهن ريغب

 )١( هطقاس بمم . )١'( ىدأتت :س ا" . ةيافك :س .

 . ؟ ةياهن ريغ ىلإ نيدودحم نيفرط نيب طاسوأ دجوت له ىهو ةئلاث لاح انه (4)
 . دحاو فرط ةئالثلا تاطوطخملاىف .٠ ١)٠١( أطخ وهو  دردحملا ىف : س (5)

 .اعم لوملاو عوضوملا ةثلاثلا ىفو « هدحو لوم ا ةيناثلا فو « هدحو عوضوملا ناك ىلوألا لاخلا ىف دردحمنلا (0)



 دنا 88 | اتبح

 ب طسروتملاو ةبلاس !''ج [ ةمدقم تناك نإ و لب « طقف ! ال بحوم جو اذه سيلو

 ؟ ةطساو جإ نيب امئاد لهف . ةبلاس ج [ أم ةبجوم جب تراصف

 : لبق فقت وأ « ةطساو 2” ثدحت ةبلاس ىربك لك نيب له كلذكو

 تناك نإ « ضعب ىل: اهضعب سكعني نأ قحتست ىلا ءايشألا ىف نوكي ال بلطلا اذهو

 لومجو لوأ عوضوم اهيف سيلو ةقيقحلاب لما ىف ضعب ىلع اهضعب سكعني نأ قحتست ءايشأ

 لب .عوضومو لومي نيب ةطساو وأ « اعوضومو الو# نوكي نأ حلصي اهنم دحاو لك لب «نأث

 هياع سكعسي رخآآ ءىش الوم '؟' عضو ال دجوي له هنأ اعيمح ١ نيتلاحلا ىف نم نوكي كشثلا

 ىهانت نابتسا اذإو ؟ * ةدودحم ىه وأ « ةياهنلا ريغ ىلإ كلذ بهذي ثيحب هبحاص ىلعو

 كانه عضولا ذإ « سكملاب و. ةهملا كلت ىف لم ا ىهانت ةنابتسا كلذ ناك . ةهج نم اهيف عضولا
 لب . هبحاص مكح لثم سكعلا ىف امهنم دحاو لك مك> نوكي الأ الإ مهللا « عضو لماو لمح

 . ايضرع المح لمح رخآلاو ايقيقح المح (7!لمح امهدحأ نوكي

 «ناسنإلا ىلع كاحضلا لمح لثم قيقحلا لملا نوكي نأ امهدحأ : نيلي وأت نيذهل نإ :لوقأ

 تاسك اعتملا " هذه نأ هانعف بهذملا اذه بهذ نإف . كاحضلا ىلع ناسنإلا لمك ىضرعلاو

 هنأ نم انلق ام لع امهمكح نوكي الو « انيعتم الوم رخآلاو اعوضوم امهدحأ عبطلا ىف نوكت

 ناسنإلا لم ىضرعلا لما نوكي نأ ىناثلا ليوأتلاو . كلذبرخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل

 ىلع ناويح لم نأو هنإف : ناسنإلا لع ناويحلا لمك قيقحلا ىتاذلا لملاو « ناويحلا ىلع

 : لوقنف اذه ررقت دق ذإ و . نيعم تاذلاب لومحاو عوضوملاف ناويح ىلع ناسنإ و ناسنإ

 امهنيب طئاسولا نإ لوقنف : !ب لك نكيلف . ةيهانتم باجيإلا ىدح نيب طئاسولا نإ

 لع اهضعبو ب ىلع اهنم دحاو لم وأ « اهنم دحاو لك ىلع لمت ىتلا ءايشألا ىهو ةيهانتم
 ىلع نيدعاص « ب ةهج نم انذخأ اذإ ناكل ةياهن ريغب تناك نإ اهنأ كلذو . ءالولا ف ضعب'

 لع اهضعب انذخأ ءاوسو . ىباثلا فرطلا ةتبلأ غلبت مل « ءالولا ىلع نيلزان ! ةهج نم وأ « ءالولا

 )١( لصألا ىف ةكاو ريغ .

 واول ٠ نيئيحانلا ب 29 ٠ هطوقنم ريغ ب ٠ بدجت :م (0)

 سكعني ىلا دودحلا . هدب و16 ب 1/7 ةرقفلا ١و لصفلا : لرألا باكا ةيناثلا تاللحتلا نراق ()

 ٠ 1"ءاصسعر تنازع ةجرتم لزأ عوطوم ةلكو « 86ونمعهد انهم اععمق دي زيلغإلا ةلكلاب كانه ةمح رم ضعب ىلع امضعب



 دع ا رد

 لكلا 2”اذخأ وأ « اهنيب ايف طئاسولا انكرت دقو "'اهضعب '١١انذخأ وأ « اهنيب ةطساو الب ءالولا

 الام ا فعاضتي تارفط ىلع لكلا انذخأ وأ « ىهانتت ال تناكو اهنيب ةطساو الو 2 ةيلاتتم

 © ؛؛)ريخأ دح ىلإ هتننا ل دح نم انأدسا امك انك اذإف . دحاو كلذ ىف مالكلا نإف © هل ةياهل

 كلوقو « كولا دنع ىهانتي ال ليبس اذه كلوق نيب قرف ال هنإف : 2؟”ريخأ د كانه سيلف
 نوكينأ لاحنا نم مث. دحاو كولسلا دنع هيلإ ىهانتي كلوقو « دح هل كلوق كلذكو . هل دح ال

 اذإ تنأ لوقي نم لوقك كلذ نوكي و .اهيلإ ىهانتي 230ال ةياهنو « 2*!هيلإ غلبي الو دودحم دح
 تاجرد اههنيب «نرأل دودحم دح وه ىذلا فلألا ةتبلأ غلبت مل دحاولا نم دعاصتت تذخأ

 رادقم "7 لك ىفرط نيب نإ : لئاقلا لوقيو ريداقملاب اذه ضقتني الو . ةياهن الب ” ددملل
 مدق لكو : ةتبلأ '"'مسقي ملام ال مسقال ةلصتملاريداقملا نآل كلذو « ةيامن الب ةوقلاب ادودح

 ىأ « ةوقلاب سعأ وه اهنم نيدح نيب مهوتت ىلا هياهتاللا نأو «ددعلا دودحم نوكي اهيف !1١ ضرفي

 لب « لمفلاب ةدوجوم ةتبلأ دجوتالو « ةوقلا ىف اهدوجوو « ةوقلا ىف ىه اهف ىتلا دودحلا كلت

 . دحاو دعب اهنم دحاو

 ىناعم نوكت « طئاسو اههنيب ناك اذإو . نيفرطو نيدح هيف نإف هيف ثحبلا ىف نحن ىذلاو
 نكمالهنأ نذإ نيبف . مساق (١1!ةمسق ىلع ةفقوتمال ةلصاح ١١١ تناك « اهسفنأىف ابديرت قحتسا

 . ةيامن الب طئاسو نيفرطلا نيذه لثم نيب نوكي نأ

 (14)لثم /؟ائيشىنعأ : ةطساو اههنيب ناكو | ج نم ءىنشال :انلق اذإ بلسلا ىف سهألا كلذكو

 :اعيمج نيتمدقملا فةطساو دعب ةطساوب امتاد نوكت نأ نكمي سيلف« ! هل دجوي الو ج ل دجوي ب
 (177نايبن الف ةبلاسلا امأو . هنع انغرف دقف ”2٠١ ةبجوملا امأ . ةبجوملا ىرغصلاو ةبلاسلا ىربكلا

 ىلع بجبن هل انلثم مك لوألا لكشلا ليبس ىلع 239 امأ « ةثالثلا لاكشألا دحأ نم نوكي كلذ

 تابجوم لصحت نأ  ةياهنلا ريغ ىلإ بهذت ةبلاسلا تايربكلل ىتلا طئاسولا تناك نإ لاح لك

. 
 هلام: م (9 . ةطقاس م (0-1) . انذضأوم

)١( 

 . الو :س )١( . ةتبلأ : س (©) . سلآ : س (4)»
 ٠ ميسقتلا لبقي والا اه مسقال ىأ ١) . قرط لك :س (8) : ةذنلا ف نما(

 ها مسق : سس .٠ )١1١( اذإل طرشلا باوج )4٠١( .2 ضرتفب : س )٠١(
 ٠ مف ةطقاس ةبجوملا امأ (1) . نم :س )١4( . ةثالثلا تاطوطخللاىفءىث ()

 ) )1١نايالف : م . ١0( نس , نس .



 د ل نح

 تابجوملا ىف ناب دقو . تابجوم ةبجولل مث « اعم اهناجتني ةبلاسو ةبجوم ةبلاس لكل « ةياهن ريغب

 . ةيهانتم اهنأ

 « نيدح نيب ةياهن ريغ ىلإ بهذت نأ نكميال ةلفاسلا ىرغصال ةبجوملا دودحلا تناك اذإف
 (١”ةهاتتم  ةبلاسلا ةيلاعلا تايربكلا دودح نم ددعلا ىف اهماع ديزيال ىذلا نأ نيبف

 نوكت نأ هيف بحي مل نإو ةبجوملا نأل كلذو : ايناث الكش .زكشلا ناك اذإ اذه كلذكو

 . ةبجوم ةمدقم سايق لك ىف نوكي نأ نم دب '"' الف « اهنيعب ''' ىرغعلا

 .ءايشألا ديدحت ىف ةلخاد هذه نأل«ةيهانتم ئْملا ةيهام ىف ةلخادلا تالومحلا نإ اضيأليقو

 ناك امل « ةيان ريغب اهيف '"'دجوت نأ ىلإ ةفقوتم دودحلا تناكولف . اهب متت امنإ دودحلاو

 . ةيهانتم اهثدابف « ةروصتم رومألا ذإ « ةدوجوم دودحلا نكل . ائيش دحن نأ اننكمي

 "لوألا ميلعتلا ىف اذه دعب ليق مث

 نع عضولاو لملا سكع دقف « ةبذخ وه ريبكلا اذهو « ىثشمي ضيبألا نإ 177 انلق اذإ انإ
 ىرحأ دق هنإف « ىثمي ناسنإلا اذه ليق وأ « ةريبك ىه ةبث4لا ليق اذإ امأو "7 هقاقحتسا هجو

 ىثاملا وأ '*”ةبدخ ريبكلا نأ وهو - لوألا انلوق نأ كلذو . هقاقحتسا همجو ىلع عضولاو لما

 رك وهام ةهقم. نوح ريكا وا 6: نئانسو عاما ةيعب نق كاملا نينا 41 نإ هانم ند د نانا
 ائيش نمضتم الو ضتقم ريغ مئاق ءىش هسفنب ىثاملا نأ هانعم الو « ناسنإلا وأ ةبشخلا عوضوم
 ضرع ىذلا ءىثلا نأ « ناسنإ ىثاملا » انلوق ىنعم لب :حصيال كاذ نإف « هل عوضوم وهرخآ

 هل ضرع ىذلا ئلا كلذكو . ناسنإ وه (١'!ءىثلا كلذ « ايشام ناك نأ هل ضرعو ىئثملا هل

 )١( ةيهانتم ةبلاسلل ةيلاعلا تاي ربكلا ددملا ىف هيلع دي زي ال ىذلا نأ اضيأ نيف : س .
  "1ىربكلا نوكت دق اهنأل « ىناثلا لكشلا ىف ىرغصلا ةمدقملا نوكتت نأ مزاي 1 نإ و ةيبجوملا نأل ديرب .

 . تالومحملا ىأ 4 1 هلا نع 6

 .٠ أ[ م ةرقف : ؟؟ لصفلا لوألا باّككلا ةيناثلا تاليلحتلا عجار (5)

 .٠ قاقحتسالا :م 3ف لماذ هنإ نه "50

 . ةطقاس : ص )٠١( . ةطقاس : س (9) ٠ ةطقاس :بمىم (4)



 دل 8م ل

 انلوق ىنعم امأو . ةبشخ وه ءىئثلا كلذ « اريبك ناك نأ هل ضرعو اذك 2 رادقم ناك نأ

 . شام هسفنوه- اناسنإ نوكي نأ هل ضرعي اًئيشال  هسفن ناسنإلا نأ هانعم“شامناسنإلا نإ”

 ةبدخ نوكي نأهل ضرعي رخآ ائيشال - ةبث1لا سفن نأ هانعم “ةريبك ةبش1لا ” انلوق كلذكو

 ءىثلا“” كلوق نيب و“ ىثملاضرع هلو شاموه ىذلا ءىثشلا“”كلوق نيب نأ ملعت تنأو . ةريبك ىه

 نم نيع لوألا ىف ءىثلا نأل كلذو .2"'اقرف « “تاذوأ مهوج وأ ةبدخ وأ ناسنإ وه ىذلا

 در وه.ثي- نم «ىئاملاو. قئاقحلا نم ةقيق-و ءعاونألا نم عون هسفن "ىف وه نايعألا

 . وه سيل رخآ ءىش « ىشم ىذ ءىث

 ائيش سيلو « ىهوجلا تاذ ريغ سيل ىهوج وه ىذلا ءىشلا نإف ءنخالا لاثملا ىامأو

 رخآ ىنعم هيلإ فيضأ دقو : ةقيقحلاو ةيعونلا لحم !سمأ هسفن”ىف نوكيف ةيرهوج هل ضرع
 . ايشام هلجأل | ٠١١ ١ ] كانه ىمس ماسهوج هلجأل ىمسي هتاذ نع جراخ

 ريغ ءىش ىلإ و. عوضوم ىلإ ةبسن نايضتقي الو ناعوضوم ةقيقحلاب ةبه1ناو ناسنإلاف

 لديو 3 (؟!رييكلاو ىثاملا ىععم لع لدي امهنم دحاو لكف ريبكلاو ىثابلا امأف : امه رهوج

 . عوضوم ىلع

 مساب اصوصخم ناسنإلا ىلع ىشاملا لمح لعجنف « ؟* هب ناقرتفي نيمسا نير الل عضنل
 . ضرعلاب للا مساب هصخنلف ىثاملا ىلع ناسنإلا لمح امأو « ةقيقحلاب لجلا

 5 وأ وه فيك ليبس ىلع نوكي نأ امإ و « ءىشلا وهام قي رط نم نوكي نأ امإف لمح لكو

 .تالوقملارئاس كلذكو «.لعفني وأ لعفي وأ « وه ىتم وأ « وه نيأ وأ « وه فاضم وأ « وه

 سيلو . ضيب ألا »هيلع لمح ناسنإلاك : ضراع هضعب و « ىهوجلا ىف لخاد كلذ ضعبو

 . ةتبلأ '١'نيذه نع جراخ ءىش تاللومحملا ىف

 . ملا كلوق نيب نأ هلوق ف نأ مما 2" +: نادت ف نعأا)
 .٠ ةطقاس ىف : م (20

 . ريبكلا ىنعم لع ريبكلاو « ىثملا ىنعم ىلع لدي يشاملا نأ هضرغو « ريبعتلا ىف لهاسنلا نم ريثك ةرابعلا هذه ىف (4)

 4 د م : 1 ش
 . ضارعألاو هوما ىأ (80)يل َ 5 امبب حيحصلاو تاطوطخم ا عيمج ىف اذكه 0



 كك ا 7

 ولو . امل ىنعمال هلطاب ءامسأو تاوصأ اهنإف « )2١ مالسلا اهملعف ةدوطالفألا روصلا امأ
 . ةروكذملا تالوءخلا هذهب ناهربلا ذإ « ناهربلا ٍلع ىف لخدم اهل نكي مل ةدوجوم تناك

 5 لعب نأ لوقلا ىف نكم نك نإ و ؛ ةقيقحلا ىف رهاوحلا ىف دجوت تايضرعلا (؟!هزه

 اهلك لب «كلذ نكم الف ٍدوجولا ىف امأو . كك هنهوبات فكرا 0

 «لوقلاو ديدحتلا ىف 4” لكشلل عوضوم حطسلا نأ كلذ لاثم . رهوحلا لوألا اهعرضوم نوكي

 عوضوملاوهو رهوحلا ىفنيمئاق الإ هل ضرعي امو حطسلان وكي نأ ةتبلأ نكمي الف دوجولا ىف امأو

 . عيمجمل ةقيقحلاب

 تالومهلاو . ةياهنو ”د> قيقحلا عوضوملا وه ىذلا فرطلا نإف كلذك ناك اذإو

 نكميال نهذلا نأانيب ذإ : ''"لوصفلاو سانجألا نم ةيهانتم ةدودحم « 'ءىثلا وه اهف ةلخادلا

 أف «ةضراعلا تالوءحلاو . دوجوم ديدحتلاو .د>او ءىش ("”ديدحتل ةياهن الب ارومأ عطقي نأ

 تالوقملا وهو - تالوهحنا ةهج نم فرطو  رهوحلا وهو - عوضوملا ةهج نم فرط

 نيفرطلا نيب اف . كلذ ريغ امإ و فاضم امإ و 5 امإ و فيك امإ اهنم دحاو لك نأل : رشعلا

 . لبق انحسوأ ام لع دودحم

 ةيئزحلا تادودحلا دودح ىنعأ  اهدودح ىف ةلخاد (؟'اهتلمح نم تالومحلا نإف اضيأو

 تالخادلاو .رهاوجلا نم امتاعوضوم دودح ىف ةلخاد نكت مل نإ و «عوضوملا ىف ةدوجوملا «اهنم

 (رهاوجلا دودح ىف ةل>اد تناك ءاوس «ةيهانتم تالومحملا عيمج نذإف . ةيهانتم ءىشلا دودح ىف

 . ةسرغ اضارعأ وأ « ةيتاذ اضارعأ تناك وأ

 ركذ نودب نكلو « قباسلا عضوملا : ةيناثلا تاليلحتلا ىف ابصنب ةدوجوم ةرقفلاو ٠ مسلا تاطرطمخنلا عيمج ىف )١(

 ٠ نوطالفأل

 . ىهو : س (؟)

 لما نأل ايقيقح المح هيلع لمت ال هنككلو « فيكي فيكو كب م, لثم ضرعب ضرع فصوي نأ نكمي هنأ ىنعي ()

 ٠ صهوملاا ىلع قيقحلا
 ٠«,ىثلا ةيهام ىف هلخادلا ىأ (5) ٠ امدح : س (6) . لكشتلل : م (4)

 . ديد :م (4) . ةيهانتم ةدودحم لوصفلاو سانجألا نم ء كلا وه ايف ء ص (0)

 ٠ اهل ىفدصقي هنأرهظر (1)



 سلا 574# دب

 رابتعا 2؟7ةهج ىه ةهلبا ©"”هذهو . طاسرألا ىهانت اضيأ (١ةهحلا هذه نم نابتسا دقن

 8 تاعوضومو تالومحم نأو « ىلوأ تامدقم اند اه نأ حضتاو ناب دقف . دحلاو روصتاا

 فرشأ رخآ هجوب لعن نأ نكميال ناهربلاب ملعت ىلا ءايشألاو . ءالولا ىلع ةيراج اهنأو « ةطساو

 ىناهربأا ملعلا عفترا ةياهنلا ريغ ىلإ كلذ بهذ نإف . هنم مدقأ ملعب نوكي امتاف ىناهرب ملع لكو . هنم

 نوكي نأ كلذ هيلع لؤأت ام نسحاف « اهطاسوأ ال تامدقم دنع فقو نإ امأو . المأ

 لوصألاك لت تناك نإ - 29ةعوضوم لوصأ دنع "”فوقولاو . ةعوضوم لوْصأ دنع فوقولا
 . ىلاهرب ريغ «؟*7فوقو  رحآ ملع ىف نهربتت ال

 00 ا
 . ىلاهرب نايب ام اتقو امل نوكي نأ ةعوضوم لوصأ ىلع فوقو "ناك نإ نذإ بجيف

 ملعالو ناهرب نكمي مل الإ و « اهل طاسوأ ال تامدقم ىلإ ثحبلا ىبتني نأ بحجب صألارخآ ىفو

 .ىناهرب

 . هيلإ تفتلي ايناهرب احل ةيامن ال طاسوأ دوجو ناكمإ ىف موصحلاا جاجت>| نكي ملف

 دح ىف ةلخاد امإ اهتاذب عوضولل ةدوجؤملا ءايشألا ةهج نم ذوي امنإ ناهربلا ناك املو

 اذه نأ ناب دقو  ددعلل ةرثكلاو ملا لوألا لاثم : اهدح ىف لخاد عوضوملا وأ عوضوملا

 نوكي ىتح ةياهنلا ريغ ىلإ بهذي نأ زوحي ال اضيأ اذهو  ددعلل درفلا ىناثلا لاثمو  هانتم مسقلا
 نوكي درفلا عم كلذ عيمج ماوق نأل كلذو : رخآآ ءىش ءىثلا كلذلو « ددعا ام لثم ءىث درفلل

 بهذ ةياهنلا ريغ ىلإ كلت تبهذ نإف . اهدودح ىف اذوخأم درفلا عم ددعلا نوكي و «.ددعلا ىف
 ىلا هذه نم اعوضوم اهنم لوم لكل نأل « ةياهنلا ريذ ىلإ اهدودح ىف دوي ام ""!اهعم اضيأ

 تاعوضوم نذإ نوكتف . لومحلا دح ىف قوبسملا عم لخاد قباس لكو ؛ اهدودح ىف ذخؤت

 تاعوضوملا تناك امل هنإف . 2 اذه ةلاحتسا ناب دقو . دودحلا ىف ذخؤت اهلك ةيلاتتم ةيابن ريغب

 . ددعلا ىف ام واسن ىبلأ تالومحملا كلذكف « ةياهن ريغ ىلإ بهذت ال اهتالومم دودح ىف ةذوخأملا

 «دحاو ءىثشدح ىف ذخؤتةيهانتم ريغ ءايشأ ىف كلذ ةلاحتسا ناب امثإ . لوقي نأ لئاقل نأ ىلع

 نيبام ىه «ةيهانتملا ريغلا كلت نم ةيهانتم ةلم الإ اهنم دحاو ءىش دح ىف ذوخأملا نوكي ال انه اهو

 .. هانتم - دحاو لك نيبو نيفرطلا نيب امو دحاولا كلذو « نيفرطلا

 ( ةهح ىهرةهحللا هذهنم (7-1) . ةلملاس . )١ 7 -_- 5 . .

 , تناك س (0) ٠ ًاطخوهو فوقومو س (4) . م6 ب ىف طقاس (5)
 . كلذ س (0 . اضيأاهعم بهذ س (1)



 هلا جه د

 لمفلاو « لمفلاب ١ لوصح تاعوضوملا نم ىهانتملا ريغل انه اه لعب دق . هل لاقيف
 لكلاو دخاو لكو . ةوقلاب دمب "وه هنم اجراخ ءىش قبب نأ ريغ نم عيملا لع لحتشإ
 ىنعأ . قوبسملا هيف ذخؤي ام دح ىف ذوخأم قباس لك نأل . دحاو دح ىف دوجوم عيملاو
 نوكي نأ بجبف . هدح ىف ذوخأم ")وه هنع جراخ ءىش نوكي و ©« فرطلا نم بيرقلا قباسلاب

 لك لب « «؟”اهنعجراخ ءىش سبل نكل « اهنع جراخ لوم تاعؤضوملا نم دوجولا ىف لصح ال
 . لاحم اذه . ("0اهتلمح نم دحاو 2*!هنأ لع ذخؤيف دجوي لوم

 نم (!ءىش ىف ةلاحم ال اهلك دجوت امنإ ةيهانتملا ريغلا قحاوالا نم هعبتي امو درفلا نإف ؟بيترت ال
 هنإف بيترتلل نمضتملا 20 ددعلاو . اهددع صقتنا تالومحلا ىف دعص اماكو . ددعلا عاونأ

 . ةدحولا ىلإ (8)هانتم ناصقنلا ىف

 ةذوخأا| تالومحلا الو « تالومحا دودح ىف ةذو>أملا تاعوضوملا ال هنأ نذإ ناب دقف

 ءىدابه ؟!نيهاربلل نأ اذه عيمح نم ناب دقف . ةياهنا ريغ ىلإ ةبهاذ « تاعوضوملا دودح ىف

 نأ ناب نيحو « ةمسقتم ريغ تامدقم اهنأو « اهماع ناهر ال اهنأ َّنابو « طاسوأ تاوذريغ

 . ءىثثلا ىلع ١21الوأ المح !2٠١ كانه نأو « فقاو لفسأ نمو قوف نم لحمل

 ةاواسم لمح نأ لثم ماع ١ببسل نوكي عوضوملا ىلع لما نم ريثك ناك نإو هنإو

 دحاو 21 لع الو سيل عالضألا فلت# ىلعو نيقاسلا ىواستم لع نيتمئاقل ثلثملا اياوز ثالث

 نأ بجي سياف امل ماع ثلثماو -ثاثم وه ام ةهج نم لب « وه وه ام ةهج نم الوأ امهنم

 كلذكو «ماعرخآ ءىش ثلثلل نوكي ىت> « ماع ءىشل الوأ وه امإ ءىش لكل لمح لكامئاد نوكي

 ةطساو الب هل نوكيو « الوأو هتاذب ءىشل سلا رخخآ نوكي لب . ماعرخآ ءىش ءىشلا كلذل

 . قباسللا ىأ (0 . وهف س (') : 1 طنب 40

 . انأب مم «) ٠ اهنع جراح ءىش ةقيقحلا ىلع دجوب ال ديرب (4)

 )١( م.ىف ةطقاس لاحم اذه .٠ ) )'0ام.ىش س .

 ٠ نيهاربلا س (9) . ىلا هانم هنأن بيترتلل نمغتملا ناصقتتلا ىف ددعلاو س (48-8)

 ٠ لوأ:ما(١0) . ًطهاه ص ٠(

 .٠ هلفاس ص (١؟) تن نس



 5 لع

 ىلإ ةوقلاب مسقنت الو « اهل ةطساواال ىلا هذه ىف ه ةنةطسالاو ةطءسبلاو ةدحاولا ةمدقملاو

 ناهرب هيلع سيلف طسوأ دهب عطقني سيل ام نإف : ناهرب اهيلع سيلو ؛ دح لوخ دب نيتمدقم

 ةجتنملا نيهاربلا ءىدابم اهضعبو « تابجولل هجتنملا نيهاربلا ءىدابم اهضعب ءىدابملا هذهو

 7١”ناهربلل أدبم ىهو - ةبجوم طسو تاذ ريغ ةمدقم نوكت دق هنأ يك هنإف . تابلاسلل

 عب ر وه ةينحللا داعب ألا لوأو « انم لقثلا "'لوأ نأ ام « اهلئاوأو تامدقملا طئاسب هذهو

 كلذو . نيثالثو سمح ىلإ نيثالثو تس ةبسن ىرخألا ىلإ هيتمغن ىدحإ ةبسن ىذلا ىنينطلا

 لثم « ءامسألا اهل ىتلا داعب ألا رئاس ام هجوب اهيلإ مسقني و « ىرخأ داعبأ ىلإ مسقنت ال هذه نأل

 طسوألا دحلاب ةمدقملا تمسقنا اذإو . '' ىنينطلاو ةعبرألاب ىذلاو ةسمخلاب ىذلاو لكلاب ىذلا

 امهنيب اطسوتم نوكي لب «نؤؤرطلا نع اجراخ طسوألا دا عقي نأ نكمي الف ةيلق ةبجوم تناكو
 , ةلاحم ال

 نأ كسايق ىف كازغم ناك نإف « جراخ ريغ عقي دقو اجراخ عقي دقف (؟”بلاسلا ىف امأو
 لزت «*0لف « ليلحتلا ف تنعمأ ولو « اجراخ عقي نأ نكمي الف عرغص الل دوجوملا نع بلسن

 . (١'طسوتلا ن< عونلا اذه بلس ىدح لك نب طسوت

 . ةوقلاب لب لعفلاب ال نايباضيأ وهو « طقف ىنزللا تابثإلف ثلاثلا لكشلاب نايبلا "”امأو

 . ىلكلا بناج نم ةهلملاب و ؛ ريك ألا بناج نم نكل « رغصألا (7”بناج نم ال - ىناثلا

 . ناهربلا م (1)

 هب لاكي ام ةيبرعلاب و ةضف نم هارد ةلام نزو دصصو ةينانويلاب و طصنمو ةينيتاللاب انملاو ٠ لئاوأ س (')
 . قيناللاو ىنانويلا لوألا ىنملا دوصقملاو .. نالطر هب نزوي ام ليقو ٠ نمسلا

 كنان :لهمن أهم ةهررألا ىذلاو قمصتموه6 ةسمللاب ىذلاو 6 سس ىذلا وه لكلاب ىذلا د
 . ويوجام» (مص6 نينطلا عبدو ٠ (هدنع ىينطلاو

 . طسوتلا م 5( 7 مس )0( +: نلدلا نع (غ)

 3 بناحلا س (م) ٠ امأف س )00



 تب 07 تت

 ؛17لب «ابلدس نوكي نأن كمي (ب١١٠) ىذلا ريك ألا بناج نم ال«ثلاثلا لكشاا ىف جرحي و

 '؟'نمةمدقم سايق نم ةبلاسلا ححصت نأ لياحتلا ف تدرأ اذإ '*كلذكو .رغصألا بناجنم
 ىلإ «4 تجتحا نإ امأو . نيب نب طسولا لخدتو ليلحتلا ىف رمتسن نأ كلف « لوألا لكشلا

 نم جرخم مل. ةبلاسلا جاتنأل اسايق بكرت نأ تدرأو « ىناثلا لكشلا ىف نئارق نم كلذ لثم

 . بلاسلا بناج نم جرخم مل ثلاثلا فو . رغصألا بناج

 .روهشملا ف لبق ام داريإ هيف انيخوت اذه نم اندروأ ام عيمح و . ملعتلاف ليق ام انيذاح دقف

 رخآلا ىلإ امهدحأ نم كولسلا عنتما نادح ناك © اذإ هنأ ىف رصحتت هتلمح نأ ملعت نأ بحيو

 .ناهرب الو دح نكي مل «ةيهانتم ريغ ةقيقحلاب تالومحم تناك ناو . ةياهن الب طئاسو تناك نإ

 ادحانه اه نأ رخخآ هجو نم هيلع نيبي نأ الإ « داو ناهربلا كتي نم اذه نم 26١ ءىش مزاي الف

 ليلحتلا مأ نم ""'ك ذ ام دمتعملا نأو . هل عوضوم وه لب «قطنملا ٍلع كلذ سيلو . اناهربو

 ديازتلا نأ نيبت ال اذه عيمج نمو . ةيهانتم ءىثلا ىف تالودحلا نوكت الأ بجوي ليلحتلا نأل

 نا 41 يفد نك تناثلا نأ ان وبري طقف لئاوتلا ا لتنال ةنابنلا واع ل |: بهذا ذل يوهازلا ل

 هاىاس ا" .٠ كلذلو س (') :: "فلق ابنت

 + لنا سك
 : نإ ب ف . تجتحا امو م (غ0

 .٠ نوكي س (م) 5 هانك ذام ام ص 6



 مسا "ىلا دس

 ” عباسلا لصفلا

 و

 هلباقم نم لضفأ لك ميقتسملاو بجوملاو ىلكلا ناهربلا نأ ىف

 امنمو ةبجوم اهنمو « ةيزح اهنمو ةباك اهنم نيهاربلا تناك امل هنإ ''' لوألا ماعتلا ىف لبق

 <« ىنزلللا مأ لضفأ ىلكلا ناهربلا له ث# نأ بجيف « فلاللاب اهنمو ةميقتسم اهنمو « ةبلام
 ؟ فادلنا مأ لضفأ مقتسملا لهو « بلاسلا مأ لضفأ بجوملا لهو

 اديز نأ انيب اذإ :لوقي نأب ىلكلا نم لضفأ ىتزحلا ناهربلا نأ نظي, نأ ناظل نإ '"' لبق مث

 اذه نأل « كلزك ناسنإ لك نأ نيس نأ نم لضفأ وهف « ديز سفن نم قطان وأ راقيسوم

 نأ س يلو . هريغ ىف مأ ناب نم لب ؛ هتاذ نم ال هل ناب كاذو « هتاذ نم !؟'ءىثال ناب

 لب ؛هسفن نمال كلذ ملعي مك « هسفن نم نيتمتاقل ةيواسم هاياوز نيقاسلا ىواستم نأ ** فرعي

 سيل ىلكلا نم نايبلاو «هسفن نمو هتاذب ىنزحلا ")نم نايبلا ناك الو . ثاثملا وهرخآ ءىث نم
 . لضفأ ىبزحلاف « لضفأ هتاذب ىذلاو « هسفن نمو ءىثلا تاذ نم

 هذه ىه تادوجوملا نأل « ىرعنأ ةهج نم لضفأ ىبزحلا نأ نظي نأ ناافل اضيأو

 .اهب مئاق « اهيف دوجوم صمأ امإ و « طقف موهوم لب « دوجوم ريغ صأ امإ ىلكلاو « تارزحلا

 دوجوملا ىلع ناهربلاو .ابيف دوجوم ريغىلع(3*”نهرب امنإ هباع هب("'نهرب اف دوجوم ريغ ناك '"'نإف
 . اهنلع جراخ ريغ اف مثاق هنكل ادوجوم ناك نإو . دوجوملا ريغ ىلع هنه لضفأ

 ثلثملا لمجيف « اهنع جراخو تايئزجيل تاذلاب قرافم ءىش هنآك هلم ىلكلا ىلع ناهربلا من
 بحجوأ امو . ددعلا كاذو ددعلا اذه ريغ ائيش ددعلاو « ثاثملا كاذو ثاثملا اذه ريغ ائيش
 ىلع امإو « مودعم ىلع عقي نأ امإ ىلكلا ىلع ناهربلا'نذإف . قحلا نع فرم وهف قحلا فيرحن
 . لضفأ نذإ ىتزحلا ىلع ناهربلاف « هتقيقح نعدوجولا فرت

 ؟ 4 لصفلا لوألا باثكلا : ةيناثلا تاليلحتلا نراق ١'( + هان وب محا
 ٠ معي س )) . ءىثل س (4) : لوألا ميلعتا ىف ل س فز
 ٠ صرب نس )0( , نإوس 0/١ : يزل س )3(



 ا ممول

 ننحرللك نونوكي هيلمعتسم نأ ببس طلخا ضرعتلا ديدش ىلكلا نايبلا نإف (١١اضبأو
 « ةسانتم نوكت تلدب اذإ ةبسانتملا تايكلا نأ ىلع نهريم نهرب اذإ الثم . تابولطملا ريغ ىلع

 ناهرملا ناك نإ و . اهنم ائيث سيل ام ىلع لب « حطس وأ طخ ىلع تاذلاب نهرب دق نوكي الف

 ىذلا نأل « دوجولا ىف لقأ وهام لع رخآ هجو نمهنإف « رثكأ وهام ىلع ")ام هجو نم ىلكلا
 فلاخي نظ ىنزحلاب عقي نأ قفتي "0م اريثك هنأ لع .نامز وأ حطس وأ طخ وه دوجولا ىف وه
 لعوىنر بلع نوكي نأ هب دصقي ناهربلا ناك ولو .“اقيطولونأ ”” ىف ليق ام ىلع  ىلكلا قحلا
 ©" هضوأو سخأ 47 ىلكلا ىلع ناهربلا نذإف . اعم نظو ملع عوقولاحت ال « لصاحلا دوجوملا

 ناك اذإ هناف : لقأ لب « ىلكلاب ملعاا نم رثكأ ىنزحلاب ملعلا سيل : لوألا مياعتلا ىف لبق مث
 ىذلاف « ثلثم هنأل لب « نيقاسلاىواستم هنأل سيل اذكو اذك هاءاوز نيقاسلا '٠' ىواستملا ثلثملا

 هباعف « ثلئموهام ةهج نم لب « نيقاسلا ىواستم وهام ةهج نمال نيقاسلا ىواستم ىف كلذ معي

 ىف هماعي اك « تانلالا نم نيقاسلا ىواستم ريغ ىف لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب كلذ معي ذإ « رثكأ

 دقف نيقاسلا ىواستملهماع اذإ و «تاذلاب هل وه (-1 هملع دف ثاثلل هماع اذإ و . نيقاسلا ىواستم

 لضفأ نذإ 4 ىلكلاف . تاذلا, '" هل وه (1 ال هماع

 هتعيبط تسيلو .ائطاوتم امسا لب اكرتش م اما سيل ىلكلا ةعيبط ىلع لادلا ظفلالا نإفاضيأو

 نم لقأ هدوجو سيلو دهلا ىف ةل>ادرهوهلل ةمالم ةعيبط لب « ضارعألا ةعيبطك تايئزحلا ىف
 دوجو نأل كلذو . اهل *'ةياهنال كلو « هامل ادحاو وه ناك نإو « ةيئزابا داحآلا دوجو

 وهام ةهج نم (١١”دساةلا ىنزإبا ىلع ناهربلاو . دسافلا دوجو نم دك آو رثك أ قابلا "١5”تباثلا

 )١( اًضيأس .

 . لكلاب ملم (4) . ةطقاس س (6) . ةطقاسام س ('؟)

 ةدراو هر ٠ هيلع نزلا لضفي نم ضارتعاو ىلكدلا ناهربلا لئاضفنيب طلخلاو بارطذءالا نم .ىث ةلما هذه ىف (6)

 ىزحلا نم عقاولاب الانا لقأ وه « ىلك ناهرب اذه نإ ثيحو” اذكه ( ه «١ ب مه ةيناثلا تالرلحتلا ) وطسرأ ىف

 ٠ ىنزهلا ناهربلا نم سخأ ىلكلا ناهربلا نأ مزلي هنإف « بذاك نظ ىف انسقوأ امبرو

 . ىواسملام (5)

 ثلثم ىأل اهملسي و « هل ايئاز ايش اهراتعا اهملءي ثاثملا تافص نم ةفص مم ىذلا نأ دارمللاو . ةطقاس س (0)

 . ةيناذ ةفص اهرابعاب ال نيقاسلا ىواستمت صاخ

 . ةطقاس س )٠١( . ةياهن الل س (9) . لكلا لصألا ف (6

 )١١( ةطقاس ص .



 مسلسل #”8 هاد

 اهفكيف هب دحتنو ةياهت الب رومأ هبف 217 كرتشت لك ىف مْمع مل اذإ ىهانتي الو ىنفي ال داكب نزرع

 بحي سيل هنإف اضيأو . ةياهن ريغب نيهارب ىلإ 2 جيتح ال كلذ الولو . دحاو ناهر اهلك

 انياب ائيش هلعجي نأ همزاي ؟؟”امودعم ىلكلا لعجي مل نإ هنأ ىلكلا ىلع هناهرب ةهج نم نهرمملا لع

 ا ةيكلاو هيفيكلال ثم ةيلكلا ضارع الللاحلا ةسابم كلذ ىف ةيلكلا رهاوحلا| تسيلف . تايئزمل

 « اهتاذب ةمئاق « تايئزحلا نع ةجراخ ارومأ نوكت نأ ةيلك ضارعألا هذه نوكل بحي له

 طلاغ طلغ اذإو . ماوقلاب (؟!درفنت دحب تدرفنا اذإ اهتارئزح لهو ؟ عوضوم ىف ال ةدوجوم

 لطاباهئاخصإ ىفهقحاي موالاف « هيلع ناهربلا دارفإ ببسي تايئزحلا نعجراخ ءىشىلكلا نأ نظف

 37 هبجاو لع ىلكلا ناهربلا لمعتست ىذلا نوذ 260 لايت هيهوتو

 ىذلا نيب و « هريغ رابتعا نود هيلإ رظني ىذلا نيب قرفلا ىرخأ عضاومإ ىف تنأ تملع دفو

 + .ةزاغلا نا در وهو هملإ رظنب

 ىطعي نأب ىلوأ ىلكلاو « ةيللاو ةلعلا نم سايق وه ناهربلا نأ ىف لوقلا انعبشأ دق انإف اضيأو

 نوكي نأ جاتحيال هتاذب سمأ هل ءىش لك نإف « الوأو هتاذب ىلكلل دجوي ىنعملا نأل كلذو : هلعلا

 كلذل نوكي الو « هل ناك ضورفملا ريغلل نكي مل نإ لب « هل نوكي ىتح هريغ ضرفي رخآ ءىئل

 27 ةيسرغلا ةلعلا وهو . هبيس: ريغلل وهف < هل نوكيو الإ رغلا

 .مل نع ثحبلا يان هدنع ىذلا وه ىلكلاو . هتاذب 29 هلام ىلا ىطعي ىذلا وه (ىلكلاف
 «ام الام ذبل ليقف ؟نالف ءاج ل :لئاس لأس ول اك «ءىبثلا انملع انأ نظي ام ثحبلا ىهانت دنعو
 فقو اذإف . املاظ نوكي ال ىل ليق ؟ ىضقيملو ليق «هميرغ نيد ىضقيل ليف ؟دخأي مل:لاقيف

 . اهمولعم ىلإ سفنلا تنكس دقف « هلاثمأو اذه دنع مللا نع ثحبلا

 )١( امودعم هضرتفي مل ىأ (9 . جاتحال سس (') . كرتثم يمك س .

 ؟ اهتاذب اهمايقب درفنت « اهل دودح عضو ناكمإب تاينزملا تدرمتا اذإ له : هانعم (4)
 . لاحال س (6)

 ٠ ةينوطالفألا لثملا ةيرظنل راكنإ هلك اذه ىفو ٠ دححاو دح»و م1

 ٠ هيف ل س . ةثالثلا تاطوطخلا ىف ازكه )7

 . هتاذل ىلكلل لا تافصلا ىنزللا ىلععي ىلكلا ىأ (4) . ةطقاس م (4)



 تك ا .تخ

 معألا صألا اذه نوكي ٠ هنع زواجتبال سمأ ىلإ ىهتني اذه لاثمأ ىف مللا ثحب نأ ةلاحم الو

 . ةيولطملا ةلعلا وهو « هببسب هريغلو هسفنل محلا همزلي ىذلا ىلعألا

 ؛مئاوق عب رأل ةيواسم ةجراحلا هاياوز مل ثلثملا '''اده نأ : تايئزحلا نع انلئس اذإ كلذكو

 هب طيحي لكش هنأل لوقن نأ الإ « "'بلطت ىلا ةيتاذلا ةلعلا نع اباوج اذه نم ْئش نكي مل
 (؟!اهعيمج ن وكيف نيتمئاقل ناتب واسم هلو- مستر ا جرخ اذإ اهنم دحاو لك ةميقتسم طوطخ (71ةنالث

 ةللعلا ءاطعإ ىف نذإ نحتف . اعب رأ '"'جراحلاا قبيف « ناتل>اد اهنم ناتنثا : متاوق !*'اياوز تس

 ىواستملا ىف مكحلا اذه ىلع نهربن نأ اننكمي سيا '7كلزكو . ىلكلا ىلع ناهربلا ىلإ رطضن

 . اذكو اذك جرخم نأ هعالضأ لاح ثلثم هنإ لوقن نأ الإ ايلك اناهرب نيقاسلا

 اهانتملا ريغلاو . دودحم طيس ىلكلاو « ةدودحم الو ةيهانتم ريغ تايئزحلا نإف اضيأو

 وه ايعا ىباذلا ملعلا نذإف 8 دودحنا ىهانتملا ملعب اءإو : مولعم ريغ 4 هانتم ريغ وه ام ةهج نم

 4 وه ناك اذإ و . ناهربلاب دوصقملا نوكي نأب ىلوأف ؛ ةيمولعملا ىنعم ىف "ربك أ وهو «ىلكلل

 ده ناك اذإو . فاضملا باب نم لوألا نأل 6 هب ىلوأ اضأ (١١٠!نيهاربلاف 4 نيهاربلاب ىلأو

 (١١!هنم هيريغلا كلذ نم ىلوأ اضيأ كلذف « هريغب هنم هب ىلوأ

 معلا ديفبإ | ١1١1 ]نأب ىلوأ وهف « ساكعن ا ريغ نم هريغ لع وه ملع اذإ ىذلا ثلا نإف اضيأو

 ةوقلاب 21"! هتحت اضيأ ىنزحلاب و هب املع كلذ ناك « ملعو هيلع نهرب اذإ ىلكلاو . ريغلا كلذ نم

 لعفلاب ال  ىلكلاب املع كلذ نوكي نأ بحي سيلف ىنزحلا ملع اذإ و . لعفلا نم ةبيرقلا

 . رثآ نذإ ىلكلاب ملعلاف . لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب الو

 ءاصقتسا دشأ وهف « أدبملا ىلإ برقأ هيف طسوأللا دحلا نوكي.ىلكلا ناهربلا نإف اضيأو

 ءاصقتسا دشأ ىلكلا ناهربلاف . أدبملا نمهنم دعبأ وهام أدبملا هل ىذلا ىنعملا ىف ربك أو عود لك ىف

 . ىزحلا نم

 . ثالث سم م (9 . تلطسم (') . انيعم الئمدصقي )١(

 . ةجراخلاا هو 5( .٠ ةطق اس س )6( .٠ هعيمج سس ١

 . رثكأس (6)» ٠ كلذلو ب مى م (0

 . ىلكلا انه وهب دارملاو : اذه س (9)

 . اًضيأ تحن س )١١( + -ةلطفان سأ ' ةلعق اس م 0(



 دعا 85م8 اس

 ىلع - صألا نوكينأ هبُشن نكلو « لوألا ميلعتلا ىف تايق ىتلا ىه لي واقألا هذه لاثمأو

 هنم مهفي مهضعب ناك نإ و ؛ ةيلدج ةيقطنم جحا هذه ضعب نأ نم  هسفنب لوألا ملعملا لاقام

 . ناهربلاب صتخحن ال جحا هذه ضعب نإ لوقي هنأ

 « ىنزالاب ةوقلاب ملع ىلكلاب ملعلا نأ وه جحا هذه ةل+ نم هيلإ ىغصي نأ بحي ىذلاو

 ثلثم لك نأ ملع نم نإف . ىثكلاب ملع ةتبلأ هيف سيلف ىنزحلاب ملعلا امأو . ىنزحلا ىلع ناهربلل !دبمو

 نيقاسلا ىواستم نأ ملع ١١( نمو . كلزك نيقاسلا ىواستم نأ فرعي نأ لهسأ اف«اذك هاياوزف

 مللاب ثحبلا نإلدقام اذه لثمو . كلزك ثاثم لك نأ 2") ةتبلأ هدحو كلذ نم ملعي الف كلذك

 سوسحف ىنزملا امأر . لقعال قيقحلا ملعلاو ءلوةعم ىلكلا نإف اضيأو . "0 ىلكلا ملعلا ىلإ جوي
 . هياع ناهرب الو !؟' هب عال سوسحم وهام ةهج نم سوسحلاو

 نيبت ىتلا ىهو « طقف ةبجوم تارداصمو ّىدابمو لوصأ نم ةذوخأملا نيهاربلا نإ ليق مث

 + عمرا فاذا و محاور, كلاوم نع ةنقاكلا نب لشنأ بحول

 ناهريلاو « فانصألا ةريثك ةفلت# ةننفم ءايشألا لاعتسا ىلإ جوحت ال ١ كل: نأ كلذ نم
 لب « ةفرصلا تابجوملا جاتنإ جات ةفرصلا بلاوسلا نكن مل "” ذإ : كلذ ىلإ جوحي بلسلا ىلع

 دحاولا ةيقيقحلا ةيللا ىطعن امإف ءىثلا ىف ةيلاوتم اللع انيطعأ اذإ و . تابجوملاب تطلخ اذإ جتنت
 اهليلقت ىف ةدئافلا لب .ةدئاف طاسوألا ريثكت ىف سيلو .لولعملا نم برقأ وه ىذلا (*) ريخألا اهنم

 عقاولا ملعلا نم لضفأ « لقأ وه امم نئاكلا ملعلا نإف . ةلمجا, قصلملا بيرقلا ىلع اهنم راصتخالاو

 ليلقلا ىف ىنعملا راصحمناو . رثك أ ريثكلا ىفو « لقأ ليلقلا ىف طلغلا نإف . ةريثك رومأ عامتجاب
 لضفأ ةفلت# ريغ ةدحاو ةنس ىلع ىرجي ىبنلا ناهربلاف كلّذك ناك اذإف . لقأر يثكلا ىفو « رثكأ

 . اهفلتخلا ءازجألا رثكتملا ناهربلا نم

 , 9 بلاسو بجوم نم وه بلاسلا ناهربلاو . طقف تابجوم نم وه بجوملا ناهربلاو
 . لضفأ بجوملاف .افالتخا دشأو عونلا ىفرثك |. بلاسلاىدابم و١١! عونلا ىف لقأ بجوملا ىدابف

 . ىلكلاب رعلا لضفألا (©) . ةطقاص س (') . نإؤس (!)

 . ةيجوملا نيهاربلا ىأ (1) . نم س (9) : ”ةفقاس نم (4)
 . ةللاسو ةبجوم س (9) ٠ ىطعتل ناث لوعفم دحاولا () . اذإ سس ()

 5 ةيحومو ةبلاس « نيعون نم هتامدقف بلاسلا سابيقلا امأ ٠ بحوملا وهو ديحاو عون نم اهنأل 0(



 ا معمل

 امبنم ىناثلاو - ٠١١ ناث ءىثىلإ اعم دجوي نأو فرعي نأ ىف هل ةجاحال ىذلا نإف اضيأو
 ةمدقم الإ ةتبلأ متي ال بااسلا ناهربلاو . ىناثلا نم اعم فرعأو مدقأ وهف - ةجاح (؟) هبلإ
 متي بجوملا ناهربلاو . اهم الإ فرعي الو « ناك نإ بجوم ناهرب ؛؟'اهملع نوكي (؟)امنإ ةبحوم

 . فرعأو بلاسلا نم مدقأ بحوملا ناهربلا نذإف . ةبلاس الب فرعيو

 باميإ ةبسن نيفرطلا ىلإ هتبسن امإ اهدودح ىف طسوتملا '*؛دجن ةبجوملا نيهاربلا نإ اضيأو
  ةبجوملا نيهاربلا بيكرتل ةثالثلا دودهلا نع جراخ "'دح دخأ وهو  اهيف ديازتلا كلزكو . طقف

 . اهيف بلسلل لدم الو ةياهن ريغب كلذ نوكي نأ زوجي ناك ول كلذك رمتسيو « اضيأ بجوم

 (4*تنك اذإ كنإف . بجوملا وه '"'”اعم ديزتلاو طيسوتلا ىف هيف بلاغلاف بلاسلا ناهربلا امأو
 طسوت كنأ كش الف ادح ب ج نيب طسوت نأ تدرأ نإف : ! ب نم ءىث الو « ب ج لك تلف

 ةللمج ريصتف . ةبلاسو ةبجوم نم دب نكي مل « ادح | ب نيب طسوت نأ تدرأ نإو . 2"'نيباجيإب

 لكو ب ج لك كلوقك : ةدحاو ةبلامو نيتبجوم نم ١!ةفلؤم - تطسو فيك  سايقلا
 . | ب نم ءىش الو ب د لكو د ج !١٠'لكوأ . | د نم ءىث الود ب

 نوكت ةبلاسلاو ديزت تابجوملا تناك « ىلوألاأ تامدقملا ىلإ طيسوتلا ف تبهذ ول كلذكو

 كلوق ىلإ تممضف « جراخ نم "2١ دييزتلاب لب طيسوتلاب سايقلا ةعت نكت مل نإف . ةدحاو

 ديزت نأ ىلإ جاتحن نكلو . بكسم سايقب ىنأت نأ كنكمي مل «رخآ ابلاس الوق ! ب نم ءىث الو

 . د ج نم ءىث ال نأ بكس سايقب جتني ىتح ! د لكو لوقتف ةبجوم ةلاحم ال

 ' ةبلاسلا نم ةوقلا 06 اددع رثكأو ةبلاسلا نيهاربلا ف (1؟!ةيلاغ تاهل ا نذإ نيبف

 : فرعي ىكلل ناث .ىش ىلإ هل ةجاح ال ىأ )01(

 . ةجاح هل لضفألا (»
 5 ةمدقم هلك ل نا فصر هلملاو ٠ اهل ىعاد ال وف

 . ةطقاس س (1) ٠ ب « م ىف ةطوقنم ريغ (©) ٠ ةطقاس س (4)

 ٠ 2شماهلاىف ةب وتكمو ةطقاس س (4) ٠ امس (0

 ٠ ب ج ناجل ن,ةدوم نيتمدق# طسرلا دارااو أطخ هلك طقنلاو م ىف ةروصلا ةذبن ةموصرم ()

 ٠ ديزتلاب س 10 . لكرم ك1 + قلم ماع غغ
 ) )16ةيللاعس ٠



 همس عع اح

 امسفنأ ىف ىهو « سايق لك ىف بلاوسلا نم نهذلا ىف اراض بجوأ 17 نذإ تابجوملاف
 (؟”لضفأ اهملإ ىدؤملاو اهنم (؟) بكرملاف . لضفأ

 نيهاربلا ف ةبجوم تناكو طاسوأ "7 تاوذ ريغ تايربكلا تامدقملا تناك نإو هنإف اضبأو

 . فرعأو مدقأ ةبجوملا نإف « ةبلاسلا نيهاربلا ىف ةبلاسو ةبجوملا

 ةطبارو نيدح ىلإ جاتحت ةبلاسلاو . ةطبارو نيدحب متت اهنأل « طسبأ اهنالف « مدقأ اهنأ امأ
 ىذلا نم مدقأ« طسبأو لقأ (4)ءامشأب هدوجو متي ىذلاو . ثلاثلا نفللا ف تماع 3 بلس فرحو

 . ةدايزو ءايشألا كلتب '؟!هدوجو م

 ( هسفنب روصتم « هتاذب فورعم وهف ىدوجو ىنعم لكو باجيإلا ن الف «فرمعأ اهنأ امأو

 ىلكو بلسلا امأو . "'تاكلملاكو دوجولاك بلسلا ىلإ هسايق ىلإ 2*'همهفت ىف جاتحيال
 فرعي ملامو « دوجواللا فرعي مل دوجولا فرعي مل اف . ىدوجولاب فرعي امنإ هنإف ىددع ىنعم
 « باجيإلا فرع اذإ فرعي امإ بلسلاف . فلس ايف كل حضتا دق "'7 مدعلا فرعي مل ةكلملا
 هل جتنملاو بجوملا أدبلل لمعتسملا ناهربلا نذإف . وه سيل ام فرعي مل وه ام فرعي مل اذإ هنإف
 . فرشأو لضفأ

 . فلخللا نم لضفأ مقتسملا ناهربلاو

 نكيلو . ١ ج نم ءىثال هنأ جمني « ! ب نم ءىث الو « ب ج لك : اذكه مقتسملا نكيلو
 نم «0ءىث ال ناكو « [ ج ضعب نكيلف « الطاب ! ج نم ءىش ال انلوق ناك نإ : اذكه فلحلا
 امنإ مث . ب ج لك ناك اذإ فلخ اذه . ب ج لك سيل هنأ جتني  مسم وهو - [ ب
 وه [ ج نم ءىشال انلوق وهو  هضيقنف : لاحم وهف : | ج ضعب انعضو: فلما اذه بحوأ

 ءىشال انلوق )بنجي عوضوملا ب ج لك انلوق قدص بولطملا بجوأ امنإ ميقتسملا ىفف . قح
 رخآ لوق قدص عم | ج ضعب انلوق بذك ةجينتلا بجوأ امنإ فلكلا ىفو. هتأذب اباهيإ ! ب نم

 . م ىف ةطقاس (-) . اضيأس )١(

 . هميهفت م )( . م ىف ةطقاس (4-4) . تاؤس (0

 . مدعلا دض ىهو ةكلم عمج تاكلملاو ٠ ةيدوجولا تافصلا سايق دوصقملاو « هب هتاهاضم ىأ اذك ىلإ اذك سايق نم (1)
 , تحت م (4) .٠ .ىشالو س (0) . دق هنأ اي س 8 07) 0 ١



 هس غو مح

 ىذلاو . اذه لبق ىذلا نفلا ف كل ناب مي !2١ اهدض قدص ىلإ ةجيننلا بذك نم هب لقتنا ىطرش

 ىدص هيذكب بحول ىذلا نم لضفأ « رحنآ سايق الب ةجيتتلا قدص هناذبو هدمححو هقدص» بمحو

 . هيلإ مضني رحئآ سايقب لب ؛ هدحو الو هتاذب ال ةجيتنلا

 "وه اذه لبق ىذلا نفلا ىف كل "''هانحصوأ ام ىلع - تاذلاب سايقلا نأ ملعت تنأو

 قوف لكلاك ىرخألاو . ىرغصلا (!!ىهو « لكلا تحن ءزحلاك هيف نيتمدقملا ىدحإ نوكت ام

 ملعلا نوكي ىتح « لكلا تحن ءزيباك ىربكلا تحن اضيأ ةجيتنلا نوكتو « ىربكلا ىهو ءزحلا

 نوكتو«ءزها دنع لكلاك ةجيتنلا دنع ىربكلا نوكت ”كلزكو . ةجيتنلاب ةوقلاب املع ىربكلاب
 11١ تحن ! ج نم ءىيشال ةجيتنو « ! ب نم ءىشال ةمدقم تحن ب ج لك ةمدنقم

 فلات تناك نإو ىربكلا تحن ىرغصلا نوكامأ . لكلا تحن ءزحباك | ب نم ءىشال ةمدقم

 اذهبف ةجيتنلا ىف امأو . ج ىلع كحلاك ب ىلع محلاو ؛ ب تحن ج نآالف «ةيفيكلا ىف ىركلا

 انلوق ناف . ةجيتثلا عم فلحللا سايق ىرغصل دجوي ال اذهو « اعم ةيفيكلا ىف قافتالابو هجولا

 سبل انلوق وهو - ةجيتنلا اضيأ الو . ١ ب نم ءىش الو انلوق تحن الخاد سيل | ج ضءب

 ىلا  تاذلاب سايقلا ةروص نذإف . ! ب نم ءىث الو انلوق تحن الخاد - ب ج ضب
 . فلن ال ميقتسلل ىه - طرشلا اذه اهطرش

 فاذللا ”تامدقمو . ةماسم اهتاذب ةضورعم اهنأل فرعأ ميقتسملا تامدقف اضيأو
 نئاكلا سايقلاو . ةجيتنلا ضيقن 2! اههدحأ لب . ةجيتنلا نم فرععأ تسلو :؟ اه كوكشم

 , لاح لك لع لضف] فرعا :تامتاقما قو

 (١٠)نوكي نأ اهدحأ : ةيالث هوحو نه ملع نم ءاصقتسا دشأ "0ع نوكي دق هنا (؟!لوقنو

 نإلا ىلعرصتقا ىناثلاو ءىناذلا بيرقلا ببسلا ىلع فقوو "لا نإلا عم عم دق نيملعلا دحأ

 ىلإ
 : قهر نم . انحضرأس (') . امضيقن لوقي نأ ىلوألا )١(

 ٠ تحن اضيأ ص )3( ٠ كلذلو ص 6( ٠ وهو س 04(

 . امهادحإ ىلوألاو ةثالثلا تاطوطخلا ىفازكه (6) . ةمدقم م (00

 507 ف ؟ ك ةيناثلا تاليلحتا ف درو امب ءزحلا اذه نراق )

 .. مى طقاس )٠-٠١(

 دف . كلذك هنوك هلع لع وهو هيلع وه أمي ,ىثلا دور لع نهرب ىأ )١(



 هه

 ىناثلاو .ةداملا نعهتروصب ادرج هيف روظنملاءىثلا ذخأ نيملعلا ''* دحأ نوكي نأ ىناثلاو . طقف

 كلذ ذخأب ىذلا ملعلا .1#نمم ءاصقتسا دشأ درجلا نوكمف © كلذ لعفي مل
 . ةدامب (؟)[(رتقم وحلا

 نم ةسدنحلا مع لاح كلذكو . قيسوملا ملع نم ءاصقتسا دشأ ددعلا ع نإف [ ب ١١١ ] كلذلو

 : ةئيهلا معو رظانملا ملع

 رئاس هنع بولسم هنأ طرش - طيس ىنعم لوألا هعوضوم ىذلا معلا ا" نأ ثلاثلاو

 هلاثم . ةدايز هل بجومو ىنعملا كلذ لوألا هعوضوم ىذلا ملعلا نم ء ءاصقتسا دشأ  دئاوزلا

 ريغ امهنم (*' دحاو لك تاذ نأ وهو « طيسب ىنعمب ؟' امهيماعل ناعضوي ةطقتلاو ةدحولا نأ
 نوكتف « عضو اهل نوكي نأ ةطقنلاب و « عضو اهل نوكي الأ ةدحولا ىف كلذب نرتقي مث « مسقنم

 كلذ ةطقنالو « عضو ةداي ز .طيسبلا ىنعملا كلذ عم . ال سيل اهنأل ةطقنلا نم اتاذ طسلأ ةدحولا

 . ةسدنها ىلوأ ةعوضوم ةطقنلاو « ددعلل ىلوأ ةغوضوم ةدحولا مث . ٠ عضو ةداي زو ىنعملا

 . ةسدنحلا نم كلذل ءاصقتسا دشأ باسحلاف

 نود انضرغ كلذ ناكو ءاببف هتاكاحمو لوألا ميلعتلا ةاذاحم نم ءايشألا هذه ىف انبرق دقف
 نسح الو انماهفأب قلاع الو انروصتل بسانم ريغ رظنلا نم (2 طفلا اذه ناكف « ءاصقتسالا

 هناقتإ اندرأ اذإ انل دايقنالا

 ١١( ةطقاس س (؟) . انورقم س (2( . ةطقاس س .

 ) )4امهيلعب ب ٠ اهميلطت م .

 © نييءلا نم دحاو لك هيف ثحي ىدلا (ىهوحلا) تاذلا هانعم ”دحاو لك تاذ“ هلوق .
 « ةيددعلا ةدحولا ةدحولاب دارملاو ٠ س س ىف طقاس ؟ * عضو ةداي زو ىنعملا كلذ ةطقنللو " هلوقو - عضوم م 5(

 عضو اهل اهطاسب عم امنأب ةدحولا نع زاتمت ةلعقنلا نأ الإ « هيلءل طيس لوأ عوضوم امهنم لكو 4 ةسدنملا ةطقنلا ةطقتلاب و

 .٠ ناكملا ىف

 ) )0ةطقاس ٠



 ادع مجال حج

 2 ةهاعلا لصفلا

 تاعوضوملاو ئدابملا ىف ''' اهقافتاو مولعلا فالتخا رك ذ ةدواعم ىف

 وه امنإ اهيف ثحبلا ناكو لوألا عوضوملا ىف تكرتشا اذإ دحاو مع نم نوكن امنإ ثحابملا
 ىتلا ىلوألا ئدابملا ف تكرتشاو « هعاونأل وأ هئازحأل وأ هل ضرعت ىتلا ةيئاذلا ضراوعلا نع

 .اذإف . هعاونأل وأ هئازحأل وأ لوألا عوضولل ةدوجوم ةيتاذلا ضراوعلا كلت نأ نهرب اهنم

 ىنعنو  هيلإ ريشن ام افالت>ا نيهاربلل 14” ىلوألا ئدابملا ''* ىفو لوألا عوضوملا ىف تفلتخا

 تدرأ اذإف . هر ملع نم تسيلف كلذ ريغودودحلا لب « طقف تامدقملاال ىلوألا ّىدابملاب

 نم تافلتخلا دجتف  هعوضوم ىأ لوألا هسنجو ىلوألا هئدابم ىلإ ءىش لك مفراف *”ناحتمالا

 امهدجتف  عوضوملا ىأ - سنجلاا ىف امأ . ةسدنهلا لئاسمو رظانملا لاسم لثم امهبف ةفلت مولعلا

 نم '1 نافلتخي امهنإف « ام هجوب اهبف اكرتشا نإ و اهدجتف ّىدابملا ىف امأو . ةلاحمال هبف نيفلت#

 . 2" هنم انغرف دق صأ اذهو . ايناث رظانللوالوأ ةسدنهلل ىهو « ْئدابملا دحجن كنف . رحنأ هجو

 نان اهربدحاو ءىبث ىلع نوكي دقف «بابلا اذه ىف افالتخا ("*بجوي نيهاربلا فالتخا سيلو

 لكو ءناوي> ناسنإ لك انلوق لثم .طقف رحالاللع امهدحأ لم نيطسوأ نيدح نم ال(<7نافلتحم

 امهدحأ لمجال نيطسوأ نيدح نمو لب « ذتغم مان لكو « مان ناسنإ لك انلوقو ؛ ذتغم ناوي>
 6 انياةذلل لباق لك انوق و رين كرحتم لكو « كرحتم ةذلل لباق لك انلوق لثم رخآلا ىلع

 امأو . ىئانلا تحن ناويحلا نإف : رخخآلا تحن نيطسوألا هيدح دحأ لوأالاف . ريغتم نكاس لكو

 كحاض لكو « كحاض ناسنإ لك انلوق كلذكو . رخآلا تحن امهدحأ سيل نافلتخم امهف ىناثلا

 هلمج نم اناك نإو نيذه نإف : بجعتم ىحتسم لكو « ىحتسم ناسنإ لك اضيأو . بجعتم

 )١( ةطقاس ب «م .

 )'( اهفالتخاو مولعلا قافتا س .
4 

 لوالا س (4) ٠ ىف تفلتخاو س (9)

 ٠ اهفالي س .٠ )1١( لاق امم ةّقحتلا أ )هر

 . دجويم ا) ا هت نم س (100)

 .٠ لوألا ب اككلا ةيئاثلا تالياحتلا نم ١9 لصفلا ىف دراو وه اك ةريثك نيهارب وأ (9)



 هلل 0ع اح

 .رخآلا تحت «!)اههدحأ نوكي امم اسيل امهف ءامهعوضوم لجأل رخنآلا ىلع 1'اههدحأ سكمني ام
 . اهمولع فالت+ا ةهج نم ثحابملا ىف افالتخا دجوي ال ىطسولا دودللا فالتخا نأ ناب دقف

 ةفلتخلا ىطسولا دودحلا دجوتف : نيرخآلا نيلكشلا ىف اذه ريظن دجويف بلطي نأ نكمب دقو

 . هليصفتب مالكلا لوطن ال نايبلا كلذ ذخأم برقلو . ةدحاو ةجيتن جتنت اعيمح نوهجولاب

 ىلع نوكي دق هلأ امأو . هنم انغرف دق سمأف !'”ىرورضلا ىلع وه امنإ ناهربلا لج نأ امأو

 نأب هسفن حمسن ا لب . ناهرب ىرثك ألا ىلع نوكي نأ ىبأي نيرسفملا ضعبف ''”ىرثكألا

 لوألا معملا ىأرو قحلاو . نيقي اهسفنأ اهب سيل ذإ نيقي اهعبتيال اهنأل لوقي و «سايق اهماع نوكي

 بابسأ نم اببس ىطعي ةيرثكأ تامدقم نم عونصم ناهرب ىرثك ألا ىلع نوكي دق هنأ بجوي
 وه ام ةهج نم انظ ناك نإو « ىرُك أوه ام ةهج نم لئاز ريغ نيقي هب نوكيو « ةيرثكأ

 . ىرخأ عضاوم ىف تملع ام ىلع (؛!دوجوم

 نوكيف « *”هدوجو وحن ىلعو ةلعلا ةهج نم ءىثلا ىلع نوكي سايق لك ناهربلاب ديرأ نإف
 ةيطعملا تاسايقلاب ناك ام ناهربلا مسا صحم نأ "دحأ دارأ نإ امأو . ناهرب ىرثك ألا لع

 « ناكمإ هيف سيلو فرصلا لعفلاب و فلتخم ريغو ريغتم ريغ ادوجو ىطعي نأ طرش ىلع هلعا

 ىطلاغملاو ىناطحللاو ىلدحللاو ىتاهربلا "نم عنصي رخأ ام سايق لب «ناهرب ىرثك الا لع سيلف
 ىل هنإ لوقي نأ ىلوألا لب . هيلإ ةجاح الام طارتشالا اذه ىف فلكت دق نوكيو « ىرعشلاو
 قاقحتسالا نؤكي نأ امإ : نيهجو ىلع اذهو :دوجوال نع زيمت* دوجول نوكي امتإ ناب لك ناك

 الإ دوجولا زيقم سمأ ىف نايب ال نذإف . ىرثك ألا وهو  مثاد ريغ ابلاغ وأ ءايرورض نوكيف امئاد
 . نيدهل

 . هنوك ال نع قاقحتسالاب زيقيال قافتا هدوجوو هنو ءىّث ىلع ناهرب الو

 . ةبرورض تامدقم نعالإ نوكي ال اذهو ةيرورض هلص لومحاو عوضوملا نيب هيف هلصلا تناك ام ىأ ('
 : عارز نوي رصملا انلوقك بلاغلا رثك ألا ىلع هيف لما ناك ام دصقي 0
 3 هيلع وه ام ىلع ءىغلا دوحججو ىأ )0( ٠ اقالطإ هدوجو ىأ 0

 . ةطقاص ص ("1)

 ةب رك أ ةجيننا ىطعي ةيناهرب هتامدقم نوكت ىذلا ىرثكألا ناهربلا برأ ظحاليو ٠ نيب اب م (0)
 . ةقلطم ةنرورض ال



 ل معو

 : لوقأو اليصحت مالكلا اذه ديزأ نكل

 تاما ؤدوجولا لا رابتعا امأف . اهئاكمإ لا> ربتعي و اهدوجو لاح ربتعي ةنكملا رومألا نإ
 ةليضف اهدوجول نإف « اهيلع الإ سايق الو « تايرثك ألا نع الإ هيف باط الف عقوتلا ليج ىلع
 دوجولا ف ءاكتملا امأو . فاس نف ىف اهانحضوأ ىتلا ةهملبا ىل:و«ةدارإلاو عبطلا ىف اهدوجوال ىلع
 هايإ 20 جر فرطلا كلذل جرم مايق الإ هيفرط دحأ ىلع ليلد وأ ناهرب موقي سياف دوجواللاو
 لمف ناكمإلا سفن رابتعا ةهج نم امأو . دوجولا رابتعا ةهج نم رظنلا وه اذهف . ةأفاكملا نع
 هنأ نك ئذلا ناهربلا ىنعأ  ىلقألا ىلعو ىواسملا ىلعو ىرثك ألا نكمللا ىلع ناهرب هفانصأ عيمج

 نأ الإ ؛هدوجوال وأ هدوجوب رذني ىذلا ناهربلاال - مدع ىرورضالو دوجولا ىرورض ال نكم

 دوجو اللا ىرثك ألا ىلإ هلقناف دوجولا ىرثك ألا ىف 2"”هانلق ام لككو . انرثك أ امهنم ءىش نوكي

 . ؟9ابلس وأ اباجيإ ناك م>- ىأ محلا دوجولاب انبنع انأ لزنأو

 نيهاربلا نأل: س> وه امب ناهربلل أدبم الو اناهرب سحلا سيل هنإ (؟!لوألا ملعتلا ىف لبق مث

 نيأو هنيعب نآ ىف ىنزح ىف كح دحي سحلاو . نيأو صخشو تقوب صتخت ال تايلك اهئدابمو

 ولو . ليكب ملع وه هنم ءىش الو « نيهاربلا الو ناهربلا ىدابم لاب ال سحلا نذإف . هنيعب

 ىأر كلذ ساس->إ نم 270انل دقعني ناك (ىل«نيتمئاقل ةيواسم سوسحلا ثلثملا اياوز نأ سحن

 لصح ل رمقلا نأ اضيأ سمحت اك ولو . ""ةلعلاب لع الو . « كلذك ثلثم لك نأ ”” ىلك
 لك نأ » وهو : ىثوكلاب محن نأ  ىدلا ةهج نم  اكمب مل « فدكلا ىللظلا طورختنا ىف

 . لكلا فوسكلاب الو فوك لكب سحن نأ اننكمب ال انأل (4 “ اكو اك نف ىرق فوسك
 ءطقف لقال هئالف كلا فوسكلا امأو . ةوقلا ىف هل ةياهن ال امه كلذ نءالف فوسك لك امأ

 ٠ انلق س (') ٠ جرخيف س )01(

 ٠ ةيناثلا تاللحتلا ىف * ىرورسغلا لع ود امنإ ناهربلا لج نأ امأو”” هلوق نم انيس نبا هكذ ام ةصالخ دوت (1)

 ٠ ةيسيئرلا ةيطسرألا ةركفلل حرش وه امنإ هركذ ام مظعمو « 7١ ف روك ذملا عجرملا

 . اذ نأ ولو رس (0) ١# فروك ذملا عجرملا  ةيئاثلا تاليلحتلا رظنا (4)
 ٠ ساروغ اتورب ىأر فلاخي ىأر اذهو ٠ ةطقاس ص (7)

 ٠ ةلملاب لء سادحإلا قي رط نع انل دقعنيالو ىأ (0)

 ٠ لعقلاب لصاحلا فوسكلا سحلاب كردن اننأ نم ,غرلا لع فوسكلا ىف ةلملا كردن نأ اننكمي ال اننأ ديري 4

 . هلل اردإ لقعلل ىأ (1)



 هعص "6 َ ٠

 اهكردأ سحلا نأل ال - ةياك ارومأ 227تايئزهلا تاسوسحلا راركت نم ُئرقتسن دق ا نإو

 ا الوتس درع الك 101 هرركتلا كازا ند هتك نأ تاق سلسل نار رب الار
 هيلإ ليبس ال الوقعم ىنعم تايئزها نم لقعلا قلتخاف هتايئزج كردأ نكلو « هكردأ سحلا نكي

 101 ةيكك ىلا طبل نا ركزي نب نبل
 لب اهكردب سحلا نأل ال  ةيلك تامدقم ىلإ سحلاب لصوت ام اريثك (4 اناف اضيأو

 . هب رجتلاام انيب (6) فريج لبق نم نع هانحصوأ ام ىلعو «ةب رجتلا ليبس ىلع اهداطصي لقعلا نأ

 ثحب و ءانع ىف كلذ انعقوي راص « ىصقتسملا كاردإلا نع اهنم ريثك ىف ارصاق سحلاناك الو

 مسحلاو ةجاجزلا لاح لثم !2١ لءفلاب لقعلا ىهو سحلا ريغ ةوقب هسفن سوسحما كلذ لاح نع
 كلذ نود ةروراقلا بجحن نأ ريغ نم ىري اهءارو ىذلا نولملا مسلا نإف « اهءارو ىذلا نولملا

 نولالام لك نأ ةجاجزلا فش ىف ببسلا نإ نولوقي موقف . ىرخألا ماسجألا نم ةريثك ب

 ىلا بقثلاو ماسملا ةماقتسا كلذ ببس نأ نوري موقو . هءارو ىذلا نولل دؤم "فاش وهف هل

 ميلعتلا ىف ليق . رصبملا قالي نأ ىلإ اهزوجيو رصبلا نم جراحللا عاملا اهيف ذفنيف ةجاجزلا ىف
 محي نأ ىلإ اليبس دجيس لقعلا ناكل بقثلا كاردإ هسفنب هنكمب ا سحلا ناك ولف : لوألا

 بهذملاىلإ ليمي ناكلو «بقثلا كلت ىف رصبلا ذوفنب نئاك راصبإلا نأو«بقتلا هيف ببسلا نأب

 ءاوه اهبف ناك نإ و «27”ءالخ وأ ءاوه اهيف له : هنأ ايقاب ثحبلا هدعب ناك نإو ؛ هيلإ لئاملا

 راصب ألا ناك ول ةهلملاب و . ؟ هيف هيلإ ذفني عامشلا وأ « نوللا ىدؤي بقثلا كلت ىف ءاوملا لهف
 اليبسدجي لقعلا ناكل « هكرديو كلذ زيمب كلذ عم سحلا ناكو « بقثلا ىف ءىش ]1١117[ ذوفنب

 فيفش سفنال «ةيعاعش ةطساوب رصبملاو رصبلانيب لاصتا هيف ببسلانأب راصبألا ف محي نأىلإ

 سحلا 257 نأ ال « سحلاب الصاح ملعلا كلذ نوكي ذئنيح ناكو « احل نول ال ثيح نم ةجاجزلا

 . ةبرجتلل أدبم سحلا ذختا لقعلا نأل نكل « هلصح

. 
 بوصأ ةركتملاو ةرثكملا ش )0( . ةطقاس س

)١( 

 5 لثملا ىف نوطالفأ ةيرظن ىلإ ىندأ وهو ؛ وطسرأ ىف هل دوجو ال قارشإلا ىهلألا ضيفلا اذه ف

 ٠ ثيحو س (6) . نإف س (4)

 . فافش (0 . لقملاب بم ()
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 ٠ ءالخو ءاوه ب ٠ ءاوه وأ ءالخ س

 . بولطملا سكعاذهو - نألم (1)



 - ؟١6 تلال

 سيياقملا نإف الوأ امأ : ةقفتم اهلك '١! سيياقملا ئدابم نأ نظي نأ حصي ال هنإ لبق مث
 نإو ىهو  ةقداصال ةجتنم اهنمو ؛ ةيذاك اهتامدقم نوكت نأ بحيو « ةيذاكلل ةجتنم اهنم
 هبشلو . ضرعلاب لب تاذلاب ال اهنم عقب جاتنإ كلذف ةيداك قدك نوكت نأ زوجي دق تناك

 نم سايق وه امنإ سايقلا نأل « تاسايق ةبذاكلا نع قداصلل اهجاتنإ ةهج نم ىه نوكت الأ
 تاسايقلاز وكت نأ بجيف كلذك ناك اذإ و . ضرعلاب جناب ام ةهج نم ال «تاذلاب جتأي ام ةهج
 تناك كلزك تناك اذإو . ةيذاك نم تابذاكللو « ةقداص تامدقم نم تاقداصلل ةجتنملا

 . ةبذاكلا تاسايقلا ىدابم ريغ ةقداصلا تاسايقلا ىدابم

 لثم :امم بذكت ""'دق دادضألا نإف «حناتنلا ىف ةقفتم تسيل ةبذاكلا تاسايقلا نإف اضيأو

 . رغصأ وه "'ىواسملاو « ربك أوه ىواسملا نإ انلوق

 «رومت لدعلا نإ لئاقلا لوق لثم : اعم قدصت الواعم بذكت ةداضتم ريغ ءايشأ نإف اضيأو

 ةوق ىف هذه نإف « رون ناسنألا هلوقو سرف ناسنإلا هلوق كلذكو . ةعاجم لدعلا نإ هلوقو

 . لمعفلاب ةلباقتم وأ ةداضتم نكت مل نإ و '؟”ةهلباقتملا

 . هذه لثم ةفلت ىه ةبذاكلا حئاتنلا ئدابم نأ نيبف

 ئدابملا نآ كلذو : اهنايعأب ةدحاو '2”نوكن نأ بحي ةقداصلا سيياقملا نإف (ضيأو

 لثم : ةيتاذلا امضراوع نمو اهتاعوضوم نم نوكتف « مع لكل ةعوضوملا سانجألاب ةصاخ امإ
 لوأ امإ ددع لك : ددملا ىف انلوقو « مصأ امإ و '”قوطنم امإ رادقم لك نإ ةسدنهلا ىف انلوق

 ةيددملاو « ةطقنلا دعب اهلك ةسدنهلا نأل « اببف ةقباطم ال ةفلتخم هذه نأ نيبو . بكم امإو

 )١( ةبلكلا هذه ايف لمعت ةرم لوأ هذهو « ةسيقألا سيب.اقملاب دصقي ٠

 . ىراسملاوأ س (6) . ةطقاس ص ('؟)

 ٠ داضتلاب هلباقملا دوصقملاو ةلباقملا م (4)

 ةيلاتلا تارابعلا ايس هيلع لدي اي نوكت ال نأ حسألا نكلو تاطوطخلا عي ىف اذكه (9)

 لوقعملا ريغ ميلا وه ممألاو « يىسسعصفن» هاء لرقعملا مكلا وه قوطنملاو . هب قوطنم ب « م )١(
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 دن ا ومن

 كناكل :ةفريدازتغا ةقباطم :كناك ولو... 21ةعلا ةقباطم ينيك ةلو“ 6 ةدعولا دس يع

 : هوجو دحأ ىلع

 . ب تحن ج نأ ىلع | ب لكو ! ج لك انلوقك رخآلا نم معأ نيأدبملا دحأ نوكي نأ امإ

 نيسنحلا دحأ ذئنيح ناكف « ('هقوف وأ رخآلا تحن نيأدبملا دحأ ناك كلزك "ناك اذإف

 ىمألا نوكي (؟؛دق كانهو . ْئدابملا ىف عقن دق ةكرشلا هذه لثمو . ('”هقوف وأ آلا تحن

 . ضعب تحن اهضعب اعقاو ةكراشتملا مولعلا سانجأ تناك اذإ كلذو « لبق ؟* هانحضوأ ام ىلع
 سانجألاب ىنعأو « اهيف كلذ نكمي الف ضعب تحن اهضعب سيا ىتلا سانجألا ٠امأو

 . ()تاعوضوملا

 : نيب زاوتملا نيب ىلا ةيزاوتملا طوطحللا لثمرخ الل طسولا ىف الخاد أدبم نوكي نأ امإو
 ريغ وأ « أدبم ال ةجيتن رخآلاو أدبم اهدحأ نوكيف « سنحلا ىف نيتكراشتم امإ ذئنيح نانوكيف
 تحن نيماعلا دحأ اضيأ نوكيف « هسنج ىف لب - عوضوملا ىنعأ - سنحلا ىف نيتكراشتم
 . لبق '"”هانددح ام وحن ىلع أدبملا ىف ةكرشلا نوكتف «رخآلا

 « ةتبلآ صامللا !دبملا ىف كرّتشت نأ نكمب الف ضعب تحن اهضعب سيل ىتلا ةفلتخلا مولعاا امأو
 اعوضوم اجراخ الو اهنم تحن الو (؟اهنم قوف الو («57طسولا ىف اهنم دح لخدي نأ ىلعال

 . نيملع ىف كلذ ىف افلتخم الوم وأ

 هيلع قدص» نأ امإو ةبجوم هيلع قدصي, نأ امإ ْئث لك نإ انلوق لثم ةماعلا ئدابملا امأو
 ىلا ةفلدخلا تادوجوملا عيبمج لاوحأ ناس ىف ةحلاص ىدامملا هذه نأل « اهمف كرتسد دقف « ةبلاس

 رظانلا ملعلا ىف ام أدبم وه ام ةلمح نم اهنأل ءرخآ ئث اهضعب و ٠١١ فيك اهضعبو مك اهضعب
 ةتبلأ ذخؤت الو « ةوقلاب مواءلا ىف دجوت اهلكلو « ١'دوجوم وه ام ةهج نم دوجوملا ىف

 ٠ طخ وهو  هفوقو م رف : ناك اذأو س مف 1 ةفرص ةَبلأ س )01(

 . طقاس س (5-5) . انحخرأس (9) . ةطقاس س (4)

 . ةطقاس ص (؟9) . طيسولا م () . دودح م.. انددح س 00

 . س نم ةطقاس فيك ابضعب و 0

 ةعيبطلا دعب ام ,ع وهو )١١( ٌةعسطلا .٠



 دل مهم دل

 معلا كلذ ٠ عوضومل ةصصخم تذخأ دقو الإ ىرغص الو ىربك تامدقم لعفلاب
 كارتشا ةفلتخلا مولملا ىف نوكي ال نذإف . فلس ايف كلذ عيمج انيب ام ىلع ةيتاذلا ١ هضراوعلو

 . ةوقلاب لب لدفلاب

 بيكرت ىف مولعملا وحنلا لع تامدقملا ىلع ديزت تناك نإو مولعلا ىف ةبولاطملا جئاتنلاو
 كلت الإ تامدقملا كلت نع سيلو . ةظوفحم بسل نع ةجراخ ةطرفم ةداي ز تسياؤ « سايقلا

 . اهتايعأب ماتت

 ط ءولا ىف وأ بناج نم دح !؛” لخدأ اذإ و . ةرثكلا نم ردقلا كلذ ريغل حاصنت تسيلو

 هذه ججاتنلا عم تامدقملا ةبسن تناك اذإف . كلذ بسانب ام لب « تدفتا ةجينن ىأ ددزي م

 ةجراخ منان لب « هذه ال اهنم جتني نأل ةحلاص اهنم ىدابملا ىه ىناوللا نوكت فيكف « ةبسنلا
 امضعبف . تامدقملا كلتل ةبسانملا الإ اهنم جتني ال ام لع ىف ىتلا تامدقملا ميم نإف ©” ؟ هذه نم

 جياتلاو فيكو . ملءلا كلذل ةب سان. ريغ ىرخنأ مولع لئاس اهن« جمني نأ نم دعبأ دابملا ىه ىتلا

 لو هألاو ئدابملا نإف : ة.هانتم ئدابلل ىلا دودهلاو « ةوقلاب ةيهانتم ريغ مولعلا ىف ةب وطملا

 تناك نإو « امهضراوء نس و اهنرب ادرابتعا نكملا بسنلا امأو . ةيهانتم ةءانص زكل ةعوضوملا

 ةررقتم ةيرورمذ نوكت تالوءملا ضءب نأ ةه> نم ةوقلاب ىهانالال دقف « ةروصحم امتاوذ ىف

 نيقاسلا ىواسملا ثاالانأ كلذ لاثم . اهنب تارابتءاب لصحت ةنكمم اهضعب و « ةمئاد ءىثلا ىف

 ىلإ هتبسن صأ هنأ امأو . ةرورمغلاب هسفن ىف '”دوجوم أ نات واسنم هيتي واز نأ هلاح نم

 تدسبل رومأف «هارم ىرجي امو « ارك 2" ةبسن اذك س#ىفو « ازك ةرئاد ىف الثم عقب رخآ ثلث

 نم هل ثدحن رومأ ىه لب . لعفلاب ةيهانتم ريغ رومأ هيف (7' تناكل الإ و « هيف دوجولا ةلصحم

 . اهيف لقعلا اهضرفي ةنكمم تابسانم ةهج

 قلطملا دوجولا هعوضومب و« ةعيبطلا دعب ام ملعلاب دارملاو ملا كلذ عوضومل دووصقملا نكلو« عوضومب بم (

 ٠ هيلإ راثملا صيصختا وه اذهو ةماخ ةيئيح نم دوجولا ىف اهنم لك ثحيب ىرخألا مولعلا نإ
 ٠ هضراوعل ةصصخملا ىأ - هضراوملو دارملا نكلو . هذراوعب و ب « م (0)

 . ىف س (”)

 « ةيضقلا ف(لومم وأ عوضوم) ديدج فرط لخدأ : طسولا ىف وأ بناجنم دح لخدأ هلوقب دارملاو . لخد س (4)

 ٠ طسرأ دح لخدأ وأ

 ٠ اهنع ةجراخ ىرخأ جئاتنو اهجيئاتن اهنم جتني نأل ةحلاص ئدابملا نوكت فيكف ىأ (6)

 م تنكس (837 .٠ ةلحلا ىف ةذاسلا هتبسن ربخ (0) . ادوجرم ارمأس )١(



 ا #1 لاذ

 لئاسمب ةيفاو نوكت نأ اهمف مظعي - ةسدنهلا ملعب ةصاخلا الثم  ةصاخللا ئدابملا لاثمأف

 . اهب قاعتتال ةجراح لئاسم نع الضف « ةسدنملا

 اذهو ةقفتم ةفلتخما مولعلا نأ ةهج (١١نمأ ؟ ةقفتم ةفلتخلا مولعلا ئدابم نإ لاقي فيكو

 أدب. لوكي ىتح « معلك ىف اهنم جتا نأ حلصي اهنم دحاو لك نأ ةهج نم وأ .؟نالطبلا رهاظ

 ىهو - ةيميلعتلا مولعلا ئدابم نإف .ةلاحتسالا مولعم اذهو ؟ قفتا لع ىأل اح اص قفتا ملع ىأ

 فيكف « ضعبل اهضعب حلصي الابنأ اهرمأ نم رهاظ «  لمفلاب ةزيم تارداصملا ىف '''ةدودحم

 مولع لئاسمل فيكف (ملعلا كلذ لئاسم عيمل حلصي دحاو أع أديم الو لب ؟ ملع لكل حلصت

 5 ؟ ىرحأ

 ىف اهل طاسوأ ال ىتلا تامدقملا ىلإ انرصف سكعلاب ليلحتلا قي رط انلمعتسا اذإ اضيأ الو

 ناك لب « جياتنلا عيمةكرتدم اهاندجو « تاي :ايرلا ىف اهزيمت ا! ةزيم نكت مل نإ اهانزيمو ام ملع

 . اهتايعاب جئاتن وأ ةجيتنل ةصاخ *'لك

 ةتبلأ اهبف كارتشا ال افالتخا ةفلت# مولعلا ئدابم نإ : لوقن نأ اننكمي سيلف هلك اذه عمو

 ئدابملا نم نأو « ئدابملا ف 27كرتشي مولعلا ضعب نأ فلس اهف ناب دقف . اهنم ءىش ىفالو

 نكلو . عوضوملا ىف ىأ « سنحلاا ىف ةبسانتم ىدابملا نأ وه قحلا ىسعف . ةماع اهنمو ةصاخ
 بساننت ال اهسانجأب ةيصاخلا اهئدابم نإف « عوضوملا ىف بساننت ال ىتلا مولعلا نإف ؛ نكميال اذه

 . عوضوملا ىف اضيأ

 : نيعون ىلع لاقت "ىدابملا نأ وه لصفلا ءاضقلاو قحلا هنأ هيف دقتعي نأ اضيأ بحب ىذلاو
 ىهو ناهربلا اهف ءىدابم امإو « مولعلا ىف (" ىلوألا تامدقملا ىأ ل ناهربلا اهنم ”ىدابم امإ

 ٠ م نم ةطقاس مع أدبم الو لب )6 وا نسا ووو مبا
 تامدقملا اندجو ملا سكملاب ليلحتلا ةقي رط انلمعتسا اذإ انئ أب اضيأ مياسآلا نكمي الو ةهلمجا ىعمو ٠ ةزيمتم س 04

 : ةنيعم حئاتن وأ ةجيتنب صاخ اهنم الك نأ عقاولا 0 حااتنلا عيمح اهجاتنإ ىف ةكرتشم
 : هل قي سا 0 : ةماعلا لقبي 1

. 
 اهريغب نهربت ال ىلا ىأ : اه طسراال ىلا تامدقملا ىهو لوألا س
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 دا ”هه

 هجوب دحاوااك اهببواسل وأ اهعم عضوي الم اهب قلعتي امو اهتاعوضوم ىأ مولعلا سانجأ

 هيلع قدصي امإ ئئُش لك : انلوق لثم ةماع *ىدابم اهيف نوكي نأ زوجي لوألا مسقلاف . دوجولل ام
 زوجي الف ىناثلا مسقلا امأو . ةيداستم دحاو ئثل ةي واسملا ءايشألا:انلوقو ؛ بلسلا وأ باجيإلا

 هر امكقملا 7 ىلا ٠ *ىدابملا نم ناك امو . سنحلاىف ناماع بسانتي وأ «ةصاخ نوكت نأ الإ

 .رخ آلا قوف امهدحأ ناملع الإ سمألا لج ىف اهيف كرتشي الف « مع م صصخم وأ صاخ وه امم
 . ايناث ىناثللو الوأ امهدحأل نوكيو

 هنم عون وأ 2 ةعادنضلل ١١ عوضوملا سنج امإ ةسلعلا لئاسملا ىف تاعوضوملا تناك املو

 .دوجوأا نم هجوب ةكرتذملا *ىدابما نم تايرغصلا نوكت نأ زوجي الف « "هين ىناذ ضرعو

 5 ةكرشلا هب زوجن ىذلا وحنلا ىلع « "7 تاي ريكلاف ديالو ناك نإ لبأ

 تل 3 .٠ هنم م 0( 5 عوضوم س (١١ باي كلل س 90 .٠ .٠



 5 عساتلا لصفلا

 امهنيابتو امهكراستو نظلاو ملعلا لاح ىف

 ةكحلاو ةعانصلاو ءاكذلاو سدخلاو [با١ ١١ مهفلاو نهذلا ميهفن فو

 ةقاثولا ؟'ةهج نم امهيف فالتخالا نأو ؟ هب انظ انهاهو « "ىثد املع انهاه نأ مولعملا نم

 . ةبسانمو ةسياقم عضوم امهنيب نأو « ىأرلا تحن نالخاد ؟امهنأو « قاقلاو

 « نظ لك عم مع لكالو . 7” قيدصتلاملعلا لب ؛ نظلاب 47 سياقي نأ نس مع لك سيلو
 . لهجلاب ساقي نأ بجيف نظلا نم هاوسام نأو . ىأرلا سنج ىف هقفاوي نظ عم لب

 هنأ"ىشلا ىف دقتعي نأ وه هنم (3) نيقبلاو . اذك هنأ ئشلا ىف دقتعي نأ وه قيدصتلا ملعلاو

 انيب ناك نإ هنإن . هلاوز نكمب ال ثيح نم هعوقو اداقتعا اذك نوكي الأ نكميال هنأ دقتعيو ءاذك

 دحلا نوكي وأ ؛ لاوزلا نكمم ريغ ريصي الف « هسفنب انيب نكي مل نإو . هلاوز نكمي مل هسفنب

 , (4) همقوأ 0 لعألا طسوألا

 (١١!ئثلا ىفا؟”داقتعا :داقتعالا نم فانصأ هفلاخم ىذلاو . بستكملا انهاه ملعلاب ىنعن انأ ىلع

 اذه نوكي نكل « اذك نوكي الأ نكميال هنأ داقتعا عم « ١'اذك هنأ ةرورض اذك وه ىذلا

 'ىثلا ىف داقتءاو . لاوزلا هعم نكمي ال ثيح نم عقي مل هنأل « لاوزلا نكم هسفن ىف داقتعالا
 الأ نكمي هنأ وهو دقتعا لابلاب رطخأ اذإ  ةوقلاب لب لعفلاب رخآ داقتعا مدع عم اذك هنا

 نكل . هكراشال لعلداضم لهج اذهو  اذك سيل هنأ 'ىثلا كلذ ىف داقتعاو . اذك نوكي

 )١( امهنأ ةهج نمو ىأ (9 . نأ ريخ رورج او راحلا (') . ةطقاصس ب عم ٠

 )4( نظلاب ساقي ىذلا وه قيدصتلا معلا لب ىأ )0( . سياقيو س .

  )0ىنيقيلاو س ٠  )0ىللصألا س .

 0 اهبط نهربي ال ةمدقم ىأ طسو تاذ ريغ ةمدقم ىلإ لصوتي:ثيحب ىأ )84(
 . ىلملا وه ىذلا داقتعالا فلاخت ىلا داقتعالا علونأ لوأ اذه (5)
 .٠ ءىثلل س 0غ(

٠ 
 اي رورض نوكي نأ بجي اهلجأ نم ةيلع ةقالع كردي لقملا نأل ال عقاولا ىفيأ

)1١( 

 وصمم



 نوكي الأ هنأت نم 2١١ سيل ىذلا اذك دوجوملا ىف هدقتعي نأ امإ اذك نوكي الأ نكمي هنأ داقتعا
 نأ ىرحلاب نيذه نم دحاو لك و . اذك نوكي الأ هنأش نمو اذك دوجوملا ىفوأ ءاذك الإ

 هنأش نمو اذك دوجوملا امأو . داضم لهج بكرم قداص نظ هنإف امهنم لوألاو . انظ ىمس

 هنوكال ناك نإ « نوكي الأ هنأش نم نأ داقتعالا عم اذك هنأ هيف داقتعالاو « اذك نوكي الأ

 معلا نم عون اذهف «رحآ تقو ىف زئاج وأ - بلغ دق دوجولا نكل  هسفن ىفزئاج هنأ ىلع

 هنأ لع ناك نإو . هب وهام ىلع 'ىثلاب ام انيقي ناك هبجوي امب عقو نإ هنكلو . انظ سيل

 زوجي ىتح « ادوجوم هضرفي امدنع ادوجوم نوكي الأ ىسع لابلاب رطخيو «دوجوم هنأ محي وىري
 سيل ىذلا قلطملا قداصلا نظلا وهف - «"0ابذاك ادوجوم هعضي نيح هدوجو داقتعا نوكي نأ
 . لهج نم نظ لك ىف دبال ذإ : طيسب لهجم لب « داضم لهجب بيكرت هيف

 (60ىورضلا وأ « ماودلا ىلع (4' لعلا نوكيف "”ماودلا ىلع امإ « ىرورضلا وه هعوضوم ملعلاو

 : طبضتال ىتلا ةريغتملا ةنكملا رومألاق يقحلا هعوضوم نظلاو . طرشلاب اضيأ ملعلا نوكيف طرشلاب

 دقو . ةحصلا ىلإ سايقلا بسحب هيف ىأرلا لاح دوجولا ىلإ سايقلا بسحب سألا لاح نوكيف

 (؟)رك ملا داقتعالاو . ةيرورضلا رومألا ىف ا.ضيأ اعقاو بكرملا لهحلاب بكرملا نظلا نوكي

 . نظلا ىف دعي الأ - دكؤم وه ثيح نم ح بحي سيل

 دوجوملا "ىثلابداقتعالا ءاهدحأ : نظلا رابتعا ف ةلخادهان ددعام ةلمح نم ءايشأ ةثالث نوكتف

 .داقتعالا اذه ةلاحتسا زاوج عم ادوجوم نوكي الأ نكممال هنأ هعم داقتعالاو «دوجوم هنأ الثم

 . بكرملالهحلاي بكرملا قداصلا ناظلا هانيمس ىذلا ىناثلاو . انظ لب ءاملع سيل ةقيقحلاب اذه نإف

 دحاو 'ىث ىف اهلك هذهكرتشنو . طيسبلا لهحلاب بكرملا قداصلا 27 نظلا هانيمس ىذلا ثلاثلاو

 لوألا نأل كلذو . اذك 1” نوكيال هنأ دقعلا هقحلي نأ نكمم ءاذك هنأ 'ىثلا ىف 7* دع هنأ وهو

  'ىثلانوكيالأ ناكمإ دقع هب !2١١ نرقي نأ هعابط ىف اعنتمم سيلف «ةلاحتسالا زئاج ناك اذإ امهنم

 .قحلا وهوهعم ىذلارخآلا دقعلل اختتاف امإ و هعم ىذلا رخالا(١١)دقعلا لع"ىراط ريغو ءادتبا امإ

 )١( نوكيربخ (') ةطقاص ص ٠ ماودلا لعىرورضلا امإس (؟) ٠

 )4( ىرررفلاو م (©) . هبلملا س ٠ ) )5ةدك لاس .

 ) )0ةطقاس ص ٠

 ) )1١١س ىف ةطقاص دقملا لع ٠



 -- ؟ةهم _-

 نأل « لوألا دقعلا بحاص دقع لباقي و « لطابلا دقعلاب بكرملا ىناثلا دقعلا لاح.كلزكت

 دقتعا ام نوكي الأ نكمي هنأ دقتعي اذهو ؛ هنوك دقتعا ام نوكي الأ نكمبال هنأ دقتعي ناك كلذ

 . لعفب وأ ةوقب هعم نراقم روك ذملا داقتعالا نإف ثلاثلا دقعلا امأو . هنوك

 ةطساوب بستكيرلعلا نأ أك « نظلا عقوت ةطساوب بستكي دق نظلا ماسقأ نم دحاو لكو

 دق لب « عنتمم ىلإ "*وعدت ءرثك ألا (1)مازاإة ب رورض ريغ ةطساو لك سيل هنإف « معلا عقوت

 . بجاو صأ ىلإ ( وعدت

 عقي دق هنأ اكو .اهم ىلوأ ملعلا ىبا رومألا ىفو '” دقعلا ةئيه ىف نظلل فلام ةلملاب ملعلاو

 كلذ *ىدابم لع اذمل عقب نوكي نأ نكم كلذكو « نظرحألو « ملع 'ىثلا اذه ىف () ناسنإل

 كلذ ىلإ جردتيف ٠ تامدقملاو *ىدابملا كلتب نظ رخاالل عقي نأو «هيلإ ىهتنت ىتح جردتت معلا

 امأ ىريو « اقداص ايأر ةجيتنلاو تامدةملا كلت ىف ىري لوألا نوكيف . اهل ةجيتن وه ىذلا نآفلا

 ىأرلا 7 نع لاخ هنأ الإ اقداص ايف هيأر نوكيف ىناثلا اذه اًمأو © هيلع ىه ام ريفتت ال

 ملعيو « دوجوم *ىثثلا نأ ملعي لوألا نوكيف . لوحتسي نأ زوجي لاح هاريام ريغل زوجم وأ « ىناثلا
 كلذ نكي مل نإ و . دوجوم وه مل هنأ نظيرو « دوجوم هنأ نظي, ىناثلا اذهو ؛ دوجوم وه مل

 . ""دوجوم وه مل نظي الو « طقف دوجوم هنأ نظيف « تاطسوتمب

 ملع دحاو *ىش ىف عقي دق ناك نإو  ادحاو ائيش نظلاو ملعلا سيلف اهلك "”لاوحألا ىلعو

 نظدحاو ناسنإ ىف نوكي نأ نكمي الو . بذاكو قداص : نافلتخم نانظ هيف عقب ا نظو

 . ابعم بذاك نظو قداص نظالو ءاعم معو

 « الصم *ىثلا ىف اتباث اداقتعا ىضتقي «(8 ملءلاانلوقنأل : ناعمتجيال امهنإف نظلاو ملعلا امأ

 انلوقو .ىناثلا اذهل دامضم داقتعاهيلءأر طي وأ هنراقي نأ عنتميو « هيلع وه امع لوحعتلا عنتمم هنأ وهو

 ١١( مازتلا س ٠ )'( اوعطاب(«م .

 داقتعالا ةروص ىف دارملاو لقعلا ص (؟) ٠

 ٠ ناسنإلل س (4)

 . هيلع ىه امع نم الدب ةيلكلاب اهيلع أرقت م (©)
 . ةيبلءلا ةعرمملا لعلاب دارملاو ٠ اهتاقتشمو معلا لباقم ىف ةذوخ أم انه اجتاقتشمو نلفلا ةيلك . نم م (1)

 : لوصألا س 0

 ٠ ىضتقي كلذ نإف « للملا انك ذ اذا اننأل ىأ (4»



 هم ؟مع6 اح

 امع لوحتلا زئاج ءىثلا نأ وهو : ةديعبلا وأ ةبيرقلا ةوقلاب وأ لعفلاب ايناث اداقتعا ىهتقي « نظلا

 امع هلوحن عانتما « دحاو تقو ىف دحاولا ناسنإلل دحاولا 'ىثلا ىف عمتجم نأ لاحمو . هيلع وه

 . هلاوز زوحي الأ ىأرو هلاوز زوجي نأ ىأر هيف عمتجي وأ ؛ اعم هلوحن زاوجو هيلع وه

 وهو هنظي ىذلا نظلا نإف ؟ دحاو ناسنإ ىف ناعمتجي ف كف بذاكلاو قداصلا نظلا امأو

 . نيرصألا:ىفكش لب نظ نكي مل ايواست نإ - قداص هيف'١”وهؤ هل ىذلا لباقملا نظلاو و بذاك
 ريغ قداصلا ىقب بذاكلا ىلإ وأ ؛ نونظم ريغ بذاكلا ىقب قداصلا ىلإ سفنلا تلام نإو

 . ىرختأ نكمم ريغ "'ىريو © ةرص ''!انكمم نظي دق . تباثلا « هنيعب دحاولا 'ىثلاو . نونظم

 وهف ةيناثلا ةهحللا نم ىأرلا هيلع عقو اذإو ٠ ٍلع وهف « امات الوانت نكمم ريغ هنوك ىأرلا لوانت اذإف

 ريغ رطقلا نأ نظي اذه الثم : '؟! نيناسنإل ٍلعو نظ نيتهج نم دحاولا *ىشلا ىف نوكيف ٠ نظ
 (5) نافلتخم نانظلاو . بذكيف هل كراشم رطقلا نأ ىري كلذو « قدصي, و علضلل 9 كراتو

 . عوضوملا ىف دحاو امهنكل

 ىلوأ هرثكأ نوكي داكيف سدحلاو ءاكذلاو ةكحلاو مهفلاو ةعانصلاو نهذلا ىف مالكلا امأو

 . ادح انه اه اهدحت انأ الإ . تايقلحلاو تايعيبطلا نم ىرخأ مولعب

 ةذمل ع ةؤوونااا مهفلاو .ءاراآلاو دودللا باستكال ةدعتسملا ةأمهملا سفنلل ةوق نهذلاف

 دحلا صانتقا ىلإ ةوقلا هذهل ةكرح ةدوج(©7 سدالاو . اهريغ نم اهملع دري ام ر وصت وحن ةوقلا

 سم.لا ليىذلا هبناجنم ”ىضي امتإ هنأو رمقلا ناسنإلا ىري نأ لثم : اهسفن ءاقلت نم طسوألا

 ةدوجءاك ذلاو . سمشلا نم هنوض ببس نأ وهو طسوأ ادح هسدحب هنهذ صنتقيف « هلاكشأ لع

 ءىدابملا وحن ناسنإلا نهذ ةكرح ةركفلاو .(5) لهمم ريغ ريصق نامز ىف عقي ةوقلا هذه نم سدح

 ةيدارإ لاعفأ اهنع ردصت ةيئاسفن ةكلم 1١١ ةعاتصلاو . 29١7 بلاطملا ىلإ اهنم عجريل بلاطلل

 )١( واولا نودي وه س ٠ ) )0ةطقاس س (9) . اًكممةرمس .

 ٠ نيناسإلو س (4)

 ٠ هعلطوىئابرلا لكشلا رطق ماضلاو رطقلاب دارملاو ٠ لوظلا ىف كراش ىأ (0)
 )١( نيملتحم نانلظلا نوكيف س ٠ ) )0ةآصغد1غذوه ةيلكب ةيناثلا تاليلحتلا ىف ةمحرتم ٠

 ) )4هسفت عجرملا نم 54 لصفلا عجار ء هنذماع مذو ةلكي ةمح رثم ٠
 ةبكب وح م (11) .

 415+ ةبلكي ةمح ر ٠ بلاطلام ٠ )٠١( لمهم ص (9)



 تكل آل _-

 02 ا
 : ءامعلاو ةيرظنلا تالوقعملاب ةطاحإلا ةهج نم ةقطانلا 00 ظ2ظ011013200--- اع 0 ا ا أ .لملاو معا . ىه يدم 00 جورخ 2١١ ةكحلاو . ادوصقم امام وت ةيورريغب

 كمدت ةيلكي ةمح رتم )0



 ةعبارلا ةلاقمل
 ١7( تيضاحللا نفلا نم

 )م لوألا لصفلا

 لطب ملع اذإف . ملعيل بلطي امنإ 'ىثلا نإف . 29 ةيواستم بلطلاب تامولعملاو بلاطملا
 بسحب اهناف «كلذ ريغو فيكلاو ملاو ىألاب اهرثكي نأ رثكلا ناك نإ و . 247 بلاطملاو بلطلا

 ىثلا دجوي له امههدحأ لهلا ىف نالخاد نانثا : © ةعبرأ عضوملا اذه ىف هنع ثحبب ام

 ءازأ 57 نمايكسم مسحلا دجوي له هنأ لثم ؟ائيش 'ىثلا دجوي له ىناثلاو قالطإلا ىلع ىأ
 بلطم كلذب لصتيو ( 11١ ) ؛ مالا بلطم هعبتي لها ىلطم نم دحاو لكو .؟ ةئزجتم ريغ
 , املا بلطمل عباوتلا نف ىألا بلطم امأو . "املا

 1-54 هلع وأ ؛قالطإلا ىلع همدع وأ عوضوم دوجوب ملا ةلع بلطي نأ امإ مللا بلطمو
 دوجولا ةلع بلط ىلإ محلا ةلع بلطهيف ىدعتي نأ امإ كلذ لكو ..لاحن هدوجو ال وأ هدوجوب

 . طرشلا ىف هتلعو « ايئانثتسا ايطرش قلطملا لهلل نيبملا سايقلا نوكي نأ ىرحألاو . ىدعتي الوأ
 . طسوأ ادح هيف ةهلعلا نوكت نأ ىرحألاف كلذ رئاس امأ

 ىثلا نأ ملع اذإ هنإف . ارهاظ اعبت لهلا ىلطم نم طيسبلا بلطملا عبتي هنإف ام بلطم امأو
 بلطدعب وهف تاذلا بسحب ىذلا ام بلطم نأ ملع دقف . دوجوملا ىثلا كلذ ام بلط « دوجوم

 )١( لوألا لصفلا ( سس ) لوصف ةرشع ىهو ناه ربلا ىف قطنملا نم ىلوألا ةلمجا نم ل س .

 .٠ ةطقاس ب « م )ع,

 . اهبلعن ىلا ءايشألا عاونأ ددعب ىه امن بلاطملا عاونأ دارملا (5)

 . ةطقاص ص (4)

 بزي نأ ديري نمل ناك نإ ر « ةعب رأ انه انثحب عوضوم بسحب بلاطملا نأ ديري ٠ ريخأتو ميدقت ةلملاىف (©)

 ٠ اهديزي نأ كلذ نم رثك أ ىرخأ بلاطم

 ٠ ةطقاس اهلرم س (5)

 . اقلطم ءىثلا دوجو نع هيف لأسي ىذلا له بلطمب لصتي ىأ كئذب لصتي هلوفو ٠ ةيهاملا وأ ةينئاملا نع لاؤسلا ىأ 0
 )1١8(



 ملل م69 م

 ضعأ مث « ىطعأ اذإن . مالا ىنعمب ام بلطم وه ثيح نم قبسي دق هنكل 3 هل عباتو ١١ له

 ىلطم نم بكرملا بلطملا عبتيو . تاذلا بسحب ام بلط ضتقم لالا ىف حضتا « له بلطم

 . طسوألا دحلا ام وأ ربكألا دما ام بلطي هنأك نوكي ىتح .« هوجولا نم هجو ىلع اضيأ لها
 لك ىفالوأ ةيهاملاو ةيلطا ىطعم نوكي نأ بحي بكرملا لحلاب بولطملا ف عوضوملا نأل كلذو
 للاب هيوجو ال وأ هل ضراعلا دوجو بلط اذإف . ةيلحلاب هل ةيتاذلا هضراوع بلطت مث ؛ ملع

 ضراعلا لومحلا تابثإ ىضتقي "*كلذ نأ ىرحلابف ؛ عوضوملا كلذ ىلإ سايقلاب « بكرملا

 «تاعوضولل ةيتاذلا ضارعألا نع ثبحيت امن [نيهاربلا نأل كلذو . هسفن ىلإ سايقلاب طيسبلا لهلاب
 ىف دوجو اهل نوكي نأ عنم نإف . اهسانجأو تاعوضوملا كلت ىف الإ دجوت ال ضارعألا كلتو

 اهنأ تبث' « 27 اهنم ىث ىف ادوجو تيطعأ اذإ و . تاعنتملا ةلمح ىف تراص « اهنم ةلملا كلت

 : اقلطم اهتيله نع هوجولا نم هجوب اثحب عوضولل اهتيله نع ثحبلا نوكيف . تادوجوملا ىف

 نيترئاد اركرص هافرط طخ ىلع لومعملا ثلثلل عالضألا ىواآلا ثاثملا ةيله نع ثحبلاك

 .دوجو ناكمإهل 247 نأ ملعي كلذبف . هسفن ىف هتياه نع ثحب وهف « عيطاقتلاب اضيأ الدو دقو
 كلذ 2 لبقو . تاذلا بسحب اهاطعي نأو ةيئالا هل بلطي نأ قحتسا هتيله ”ىثلل مص اذإو
 اذه نم انغرف دقف 2"”تاذلا "* بسحب ال مسالا بسحب الإ اهءاطعإ وأ اهبط قدتسا نوكيال

 . فلس اهف

 عنامال نك نإو ؛ تقولا اذه وه ضراوعلا هذهل تاذلا بسحب (ملا ثحب حوضو تقوف ٠ ٠ 5 و

 77 بلط ءادتبا ايفاك لحلاب لاغتشالا لبق مسالا بسحب ام باوج ىف ديفأ دق ام نوكي نأ نم
 . ةيلطا حاضيإ عم ذئني> .حضت هنإف : تاذلا بسحب ام

 . ةطقاصس س (؟) . "ةطقاس ص (') . لملا سس )١(.

 . ةطقاس س (0-90) . نأبس (4)

 له انلوقك هس ىف عوضوملا دوو نع هيف لأس ىناثلاو ؟رمقلا فسخب له انلوقك عوضومل لوم ةبس نع هيف لأس
 دوجبولا نع هيف لأسي ىذلاو ٠ اقالطإ هدوجو نع ىناثلاو « عوضوملا دوجو نم ءزج نع هيف لأس لوألاو ؟ رمقلا دجوي
 نع كلذ دعي لأس «دوجوم ءىثلا نأ ملع اذإف ٠ ام بلطم هعبن اذهو ٠ طيسبلا له بلطم انيس نبا هيمسي ىذلا وه اقالطإ
 ةيلع نع هيف لأسيف مل بلطم .امأ ءاضيبأ .ام بلطم هعب دق اذهو ٠ بكرملاب هيمس ىذلا وه له ىلطم نم ىناثلاو ٠ هتيهام
 ؟ رمقلا فس اذا كاؤؤسلا كلذ عبت « فسخيرمقلا نأ مع اذإ هنإف ٠ طسوألا دحلا دوججو نع وأ محلا

 نوكي نأ نم نام ال هنأ دارملا لعلو ب « م ىف بصنلاب ةلوكشم بلط ةيلكو « ةنالثلا تاطوطخنلا ىف ازكه. (0
 : تاذلا بسحب امب لاؤسلا نع ايفاك مسالا بسحب ام باوج هديفي ام



 مع 75م ا

 ةوقلاب امهدحأ : نيهجو ىلع لهلا دعب املا بلط هيف عبتيو « ةلعلا وهف طسوألا دحلاامأو

 ىضتقبف . هيف كوكشم وه امع بلطي امنإ اذه لثم ىف لحلا بلاط ن'الف ةوقلاب امأ . لعفلاب رخآلاو
 امنإف ؟ فيكتي رمقلا له لأس نم لثم : طسوأ دح كانه له ةوقلاب بلطي هنأ للا بلط
 ناك مل ايناث بلطو معن ليقو لها ىطعأ اذإف ؟ فسكتي ردقلا نأب ملعلا بجوي خش له بلطي
 وهو © سايق هنأ ىف سايقلا ةلعام بلطي هنإف « فسكتي رمقلا نإ تلق ملو « فسكتي ردقلا

 دلع وه ىذلا طسوألا ةلع وهو « ناهرب هنأ ىف سايقلا هلع اموأ ؛ ناك فيك طسوألا دحلا
 )١( هنأ الوأ ةوقلاب هتيطعأ ىذلا طسوألا دحلا نأ اعيمح نيبلطلا ىنعمو . هسفن ىف صألا

 .نإلاوه ام لوقتو لغفلاب نإلا هيطعت نأ ”بجي « اذك قحلا هألا نأ تنمض نيح دوجوم
 سايقلاب ملباط وهامت | انهاهمل باط نوكيف «ةوقلاب طسوألا دحلا وه امعاثحب مل نع ثحبلا نوكيف
 . ةوقلاب نوكي و طسوألا دحلا ىلإ سايقلاب “ام” بلطو « 2 لعفلاب نوكي و « ةجيتتلا ىلإ

 . الوهث ناك نإ هنم دب ال رهاظ كلذف لعفلاب طسوألا دحلا ام بلط امأو

 « لكلاب دوجوملا”و ,(6)ام ائيش )0( دوجوملا ىنعي (40««ءزملاب دوجوملا” لوألا ملعملا لوقف

 . قالطإلا ىلع دوجوملا هب .ىنعي

 . ايجراخ اضرع وأ ايتاذ اضرع وأ « عوضولل ا, رهوج ائيش امإ ام 277 ايش دوجوملاو

فن له بولطملا ءىثلا قالطإلا ىلع دوجوملاب ىنعأ : لوألا ملعملا لوقي مث
 لثم ؟دوجومهس

 لهامأو . عوضوملا سفن دوجو نع ثحبي امإ اذهف ؟ 2'ةلآلا "وأ دوجوم ثلثملا له انلوق
 اذهو .قح ال وأ ام ضراع دوجو نع ثحبس امنإ هنإف « دلل ببس دلآلا له وأ ؛ ازك ثلثملا

 . ام ائيش دوجوملاوه

 مللا بلطم نأو . ئثلا ام ىلإ و ئثلا له ىلإ عجرت ةوقلاب بلاطملا نأ اذه نم ناب ؟!دقف
 . طسوألا ام ىنعمب ةوقلاب هنأل « هجوب *ىثلا ام نع ثحب

 (١ هنأل وأ م ١ )'( بهعوس ٠ 6) لعقلا م 8

 له وأ ؟ضيبأ ناسنإلا دجوي له انلوقك ام ةفصب فصنم وه ثيح نم دوجوملا لب اقالطإ ال دوجوملا ىأ (6)

 . هزحلاب دوجوملا وطسرأ هيمس ىذلا وه اذهو ؟ رمقلا فسكي

 ٠ ةطقاس س .(57 د. اهلك تاطولمخلا ىف ةلآلا .(8)
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 وهو الامللا ثحب وه ىثث كيهاربلا ىف سيل هنأو « سكعنم اذه نأ نظ نم سانلا نم نكلو
 نيهاربلاف طسوألا نأ نظ نأ ىلإ اذه ىدعتو. مللا ثحب وهوالإ املا ثحب الو «ةوقلاباملا ثحب

 اضيأو . "”طسوألا نع ١2)وه ام نع ثحب لك سيل هنإف . لطاب سمأ كلذ لكو . دودحلا ىه

 هب باوحلا نوكي ىتح نيرخآلا نيدحلا دحأ ةيئام نع ثحبلا وه طسوألا وه امع ثحبلا سبل

 للعلا نإف : ةروص "وأ ةدام وأ لصف وأ سنج وأ دح وهف ةبجوم ةلعوه املك الو . ادح

 . 2؟ةدام الو ةروص ال - بجاولا سفن ام هجوب ىه الو اهبسفنأ ىف ال رومأل ةبجوملا

 ايش 0*2 هدجن لب « ادح الو ةروص الو ةدام سيل ام نيهاربلا ف طاسوألا نيب دحن ام اريثكو

 حالا ")عون ىف ىلعألا سنحلا دوجو بجوي طسوتملا سنحلا نإف : ءىنث ىف '"7ءىثل ابجوم

 - طسوتملا سنحلا عون ءىشلا كلذ نأ ىلع نكي ملنإ و - طسوتملا سنحلا هيلع لمجام لك ىفو لب

 ةلع ريغ باحيإب جوي اضيأ الو . ةدام الو ةروصالو ربك الل ادح وه سيلو ؟ ةهلعلا "7 باجيإ
 :٠ ملعتس وأ تملع ام

 لصف الو ال سنجب تسيل اهنع ةجراخ ىهو «صاوحلاا نم ريثكل ةلع وه صاوحلاا نم ريثكو
 هاياوز نوك بجوي «ةروك ذم ةفص ىلع هنع جراحللا هطخ نوكي ثيحب ثلثملا نوك نإف . دح الو

 تاذلا ىف الخاد الصف الو اسنج  ةفصلا كلتب هطخ نوكي نأ ريغ نم نيتمتاقل ةيواسم
 . ةروص الو ةدام الو « نيتمااقل ةيواسم هاياوز (*”نوكل

 لب « ءىثلا رهوج ىف ةلخاد اللع الو ادودح تسيل ةيناهربلا طاسوألا نم ريثك كاذكو
 دق اهنإف رانلا ةسامم اذكهو . فوسكلل طسولا ىف ضرألا مايق مح اذكهو . ةبجومو ةلعاف اللع

 للعلا هذه لمجن نأ زوجي دق ناك نإ و . ةبدنا '١١١قارتحا تابثإ ىف (١'١'طسوأ ادح لعجت

 جس . اهتم ةلودسملا لوصفلا لم لي 6 لم ال لوصف ءازبأ اهنأ لع - ةهج نم الوصف ةبجوملا
 . ةنوفع نم لب « ةنوفع ىلا نإ لاقي الو « ديدح نم لب « ديدح هنإ لاقي ال مودقلا نأ

 )١( طسولا نع احب نوكي ىأ (') , ةيهاملا نع ىأ .٠ طسولا نع وه وه ام نع أرقت س .

 )( هتدام الورمقلا ةروص تسيل اهإفرمقلا فوسكةلمك (؟) ها وص ٠

 . عوللا ب (0 . ,ىنلم (5) . هدحيم (8)

 . ةلع ريغ باجيإ بحجوي اضيأالو كلذ دعب هلوق ليلدب ةلعلا باجيإ بجوي ىأ (4)
 . قاعإ ب )0١( + السور 130 . نركب امم 44
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 . طقف(١ ”ةيصاخ لوصف ءازحأ لب « لوصفلا صخأىهتاذلل ةموقم لوصف ءازحأ تسبلو

 الوصف وأ تناك اسانجإ  دحلا ءازحأو . ةيه(لل اللع تسيلو دوجولا للع ىه ةهلعافلا للعلا نإف

 نوكتنأ ب<سلف دو+ولا لاع امأو . ةيهالل اليعنوكت ىبلا ىه لوصف ءازحأ وأ « ةيقيقح

 لب « دودحلا ىف  تاياغلاو 2!لعاوفلا ىهو - دوجولا للع لخدت ال كلذلو . ةيهالل اللع
 دودحلا ىف لخدت دوجوال ةبجوملا للعلا عيمب تناك ىلو ' ركل ها موسرلا ىف لخدت

 . هدح نم ثدحم لك ثدحمو ثدحم لك ثودح لعن اكل

 دودحلا كلت تسيل رومأل ةبجوم للع ىه ام نيهاربلا ف ىطسولا دودحلا نم نوكي دق نذإ

 نوك دق ناك نإو ؟ دح ءزح وأ (؛”ادح طسوأ دح لك سيل نذإف . "*رومألا كلن نم ءازحجأ

 روك اعم مسرلاو دحلا دحلاب ىنعي نوكي نأ الإ مهللا « اهؤازجأو ىطسو ادودح '*”دودحلا

 . موسرلا ىف لخدي ام اهب ةصصخم وأ قالطإلا ىلع ةصاخ ءىثشلل ةبجوملا للعلا

 ذئنيح مل امنإ . ءىث ليبقلا اذه نم مزاي ملريكألا نم صخأ طسوألا دحلا ناك اذإ امأو

 . نيرخ اللهلوقن ام اضيأ مزليو . رغصالل ادح كانه نوكي طسوألا "نإ اولوقي نأ

 . الهمس امصأ ءايثألا كاردإ نوكي ناكل اهريغ ال ”ىطسولا دودحلا ىه دود ١ تناكولف

 نإف . هظفل نم مهفي ىذلا ام ٍلعي الو عوضومل لوم دوجو بلطي نأ لاحنا نم نأل كلذو
 ريثك انيلع قب ال كلذ لعفن كف . طقف همسرف الإ و « هدح(77مهفن نأ انيلع ام لوأف دح هل ناك

 رغصألا ىلإ هفيضنونيتماقل ةاواسملا دح مهفن 290 هنإف . رخص الل هدوجو مهفن نأ ىف لغش
 ىبواستم نيثلثم ىلإ هفيضنو ةاواسملا دح مهفن ايو . هنم نهربي طسوأ انل موقي - ثلثملا وهو

 جاتحي لب حلفي الف اذه لعفي دقو . اهيف ةاواسملا ةفرعم انل "١'حرشنيف « رظانتلا ىلع عالضألا

 نوكتو « نايواستم نيالثملا نأ انماع اهانرضحأو اهانيطعأ اذإ ةيرورض ىرخنأ طاسوأ ىلإ

 . امهب انماع عفني ملو كلذ لبق ثلثملا دحو ىواسنلا دح انماع دق

 )١( لعاوفلا لطلا س (') . ةصاخ س ٠

 . دحلاب افيرعت ىأ ادح (4) . ةصاخ س (9)

 ٠ طسوألادحلاس ١1١( .تافيرعتلا ءازحأ ىأ اهزازحأو هلوقو ©« تافيرعتلا ىأ (6(

 دحلاك سايقلا دودح دحأ وه ىذلا دحلاو فيرعتلا وه ىذلا دحلا ني طلخلا نم لصفلا اذه ىف رذحلا بجيب (0)

 . الثم طسرألا

 ٠ انيلع بجاو لوأ هانعم انيلع ام لوأ هلوقو ٠ لوأ ربخ ردصم لي وأت ىف لعفلاو نأ (67

 ٠ هافلا نودب حرشني م (٠ 7 نذإف ب « م شه(



 كك اا 0-7

 نم ىذلاءىغلا هنأو «ناهربلا مساب هيونتلا اهب نوموري ىلا فراخزلا سنج نم ليواقأ هذهف

 . ريغ ال دحلا

 « دودحلال دحلا دوجو [ ب ١١ | ىلع ناهرب ىلأي هنأ همالك َللَخ ىعدب ءالؤه نم ريثكو

 7 )١( رغص الل ربك الا دوجو وه هني ىذلا نوكيو « ربك "الل دحلاك هب ىتأي امم طسوألا نوكنف

 1 دحلا نسب هنأ هدنعو 6 دم | ريغ نسب نوكيف د دح ريغ رغص الإ أضع الإ )١( ريكألا نوكي الو

 دح تابثإ ةقيقحلا ىف نكمي ال هنأ وهو « هنةيتثو هملعن نأ بحي ائيش ") انهءاه نأ ىلع

 همسروأ ءىثلا دح نكي ملام هنإف : لءفلاب وأ ةوقلاب مسرلاو دحلا طسوتب الإ ممر وأ دح هلربك أ

 سيل هنكل « بولسمب وه سيلف © ابولسم نكي ملامو ©« بجومب وه سيلف ءىثلل ابجوم
 مهتلثمأ ىف ليق ام قدح هنإف . هريغ ىلإ ةجاح ال ىذلا ىفاكلا طسوألا دحلا وه هنأ لع !* كلذ

 نأ جتنأ طسوأ ادح اذه لمج اذإ هنإو « اذك ةيددع ةبسن ىلع مغنلا نوك وه قافتالا دح نإ

 هنكل . طسوأ دح هنيعب وه "0قافتالاب '*”ةلصفم ةيهام وه ىذلا ءىثلا نوكيف ؛ ةقفتم مغنل

 . طسوتلا اذه لثمب الإ ناهربلا نوكي ال هنأ وأ « طسوتلا اذه كيفكي نأ كلذ نم بحي سيل

 (8'دوجوم اهثأ ىف كششنال انكل « دحلا اذه امل *”دوجوم ''”غنلا هذه نأ انل امولعم ناك ول هنا

 الف ©« دودحملا لمح انيلع لكس ام دحلا لمح انيلع لكس رومألا رثك أ ىف نكلو « قافتالا اهل

 جاتنإ ىلإ اهطيسوتب ىدأتي ةلاحم ال ىرخأ رومأ «"”طسوت ىلإ جاتحن لب « دهلا طسوتب عفتنن

 نوكت طئاسولا كلتنكل . دودحلا مسا اهياع "لدي ىتلا ةلملا جاتنإ ىلإ اهتيدأت لبق دحلا دوجو

 لمح هنم جتنأ مثربك"ال قيقح دح هيف طسو طق اناهرب ىرت تسلف . دودهل دودحلا ريغ ارومأ
 اناهرب دحين اك ام « دحلا هطسوأىذلا ىنعأ : طقف اذه وه ناهربلا ناك ولو . رغصألا ىلع دودحملا

 ربك لا دحلا سفن دوجوو « سهاظ هيف رغص'الل ربك ألا دحلا دح دوجو ام ىلع الإ ءىث ىلع

 ىرحي اماقو « رغص'الل ادح طسوألا اولعج نإ كلذكو . ءايشألا هذه لاثمأ لقأ امو « ىفخ

 . مهتثمأ ىف كلذ

 )1١- )1١ةلعقاس ٠ 0 ٠ ٠ ٠

  )9كلذكم (4) . ايراسم .

٠ 
 قافتالل اهلملو ةثالثلا تاطوطخملا فازكه (1) . لصفم س

)*( 

 ٠ تاطوطنخلا عيمج ىف - ةدوججوم

 .٠ كرديب 6 م )0 5 طيسوت س 5
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 دلملابو . تاعفل نونظلا بسحب نوكي امئإو ةقيقحلاب نوكي ال اذه نأ نيبأ نأ تئش ولو

 بجيف . صخأ 2'”طسوتمب « رعأ هلومم بولطم ىلع نهربي فيك هنأ ىلع اوُلدي نأ مهيلع رسعي
 ٍ لوألا.ملعتلا بينرت ىلإ عجرنو ٠ ةقفلملا لي واقألا هذهب رتغن الو.فصنن نأ نذإ

 ىف ةلخاد ”ىهف « ءىثلا تاذل ةموقم امنأل دحلا ىف ةلخادةيهالل ةيتاذلا للعلا "*نألو

 (؛!وه ام نع ات هجوب ام ثحب وه مل نع ثحبلاو .اهتفرعمب نوكي امنإ نيقيلا نأ انيب انأل« ناهربلا

 نيب ناكو « ربك ألا دما دح طسوألا دهلا «*0ىف انيطعأ اذإ و .الوأ هاتركذ ىذلا دجولا دعب
 . ببسلا ىلع انللد ذإ انهرب دقف 4 عوضؤلل دوجولا

 نأ هلاثم .اندّدح دقف ءىثلا لوق ىف اداريإ ةيتاذلا “لءلاوه ىذلا طسوألا دحلا اندروأ'ا'اذإو

 .ءوضلا بجتحاف سم. نيب و هنيب تطسوت ضرألا نأل لاقيف ؟ رمقلا فوسك ناك مل : لاقي

 فوسك ةيه ام نأل : فوسكلا ةيه ام وه طسوأإلا دحلاو . فسكت رهقلا نإف كلذك ناك امكو

 كلذكو . سمشلا ىنعأ  ءوضلا ديفم نيب و هنيب ضرألا طسوت ؟"”رمقلا ءوض ءاحمتا وه رمقلا

 ةوقلاب اهيف توافتلا « ةيددع ةبسن امهنيب نأل ليق ؟ ةمغنلا هذه عم ةمغنلا هذه تقفتا مل لبق اذإ

 فاللتلا مغنلا قافتا نأ : مخنلأ ىف ىذلا قافتالا ةيه ام هنيعب اذهف . نيددعلا دحأ لثم لعفلاب وأ

 هلوخد انه اه دحل | ىف لخاد نذإ طسوأللاف . ةئيملا هذبم ةيددع ةبسل ببسل سحلا دنع نيتوص

 رمقلا فاسكنا ةئيه دهاشن اك ول انأ ىرت الأ . طسوألا بلطي مل نع ثحبلاو «. ناهربلا ىف
 انثحب ناكل (ييلك انلع ناهربلا نرد ةيرجتلاب هنم بدتكتف ةيسس> ةدهاشة ولو ضرألا طسوتب

 (*'نحنف هجولا كلذ نم هدجيت ل اذإ كلذكف ؟ فوسكلا هلع اندجو اك ذإ : الطاب مل نع دئنيح

 . سايقلاب هايإ بلطن امإ

 دق دحلاو ناهربلا نأ « دحلا بلط وهو « ام بلطو  ناهربلا بلط ''اوهو .- مللا بلط

 ىهو نس . نالفم (') . طسومللاص )١( 3 قوف ٠ للا .

 ٠ سوف ةطقاس ىف (0) ٠ وه ام نع هجوب ثحب « وه مل نع ثحبللاو س (4)
 ٠ رمقلا نع ءوضلا ءاححأ س (0) . نإوم

 )4(  بجي ٠ ) )5واولا نودب وه س ٠
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 كلزكس بلو « ادح انيطعأ اناهرب 2')انيطعأ اذإ انأو « ةدحاو ةهج نم دحاو ءىث لع ناموقي

 : هوجو نم

 . باسل دق لب 27 هنهربم لع بجوي ناهرب لك سيلو « دودحن ىباجيإ وهف دح لك نأ اهلوأ

 نهربملا ناهرب ءاطعإ سيلف . هنهربم ىلع ايلك ناهرب لك سيلو « ىلك هدودحف دح لك نأ اضيأو

 . دودحلا دح ءاطعإ

 نم ىطعي دحلاو  ارارم انحضوأ ام لع  ايتاذ اضرمع ءىشلل ىطعي ناهربلا نإف اضيأو

 ناهربلا هيطعي ام نذإ سيلف . 7ءىثلا دح ىف لخاد ريغ ىتاذلا ضرعلاو . ةموقملا تايئاذلا
 كلذو . نيتمهاقل ةيواسم هاياوز ثلثملا نأ ىطعي امنإ ناهربلا نأ هلاثم . دحلا هيطعي ام هنمعب وه

 ( لومحملا دح اضيأ الو عوضوملا لح ةتبلأ ناهربلا ىطعي (؟)الو . ثلثملأ دح نع جراخ ىنعملا

 . ءىث نع هبلسن وأ لومحلا بجوي لب

 كيطعي ام سفن ناكف (يضرىع وب ايتاذ الوم كاطعأ اذإ ناهربلا دجت مل تيرقتسا اذإو

 . ؟*!ادح هنوكنع الضف « ايضرع وأ ايتاذ هنوك كاطعأ عوضولل هدوجو نم

 ىلع ايش بجون ملف ادح انيطعأ اذإ انأل كلذو : اناهرب (نيطعأ دقف ادح.انيطعأ اذإ سيلو

 بلطي ىذلا ىنعملا ىف دودحلا لاح ملعن ملو « طسوأ دحب !*' ءىشث نع ايش بلسن ملو © ءىث

 عضاوملا نم ريثك ىف قفتي دق ناك نإ و . ناهرب ءاطعإ وه دحلا ءاطعإ سفن سيلف : هيلع ناهربلا

 اهلوبق بجاولا تامدقملا نإف : اد كلذ سيل نكل « ةداملا ىف ناهربلا دحلا كراش نأ

 اهدودح ىطعت - (”ةدودحملا دودحلا ىنعأ اهلك تامدقملا كلت ءازحجأو « '"”[بيلع ناهرب ال

 . اهيلع نهربي الو دحن طئاسبلاو طئاسب اهنأل اهيلع ناهرب ال اهنإف ءاهيلع اناهرب كلذب ىطعت الو
 ءاطعإ ةنوثم دحلا ءاطعإ فكي مل ؟”ناهرب اضيأ ناكولو . ناهرب ريغب نيب اهنم فيلأتلاو
 ريغ ءىث دحلا نأ ملعت تنأو . ناهرب ءىش ىلع ناك امل ناهرب ءىث لك ىلع ناكولو . ناهربا
 . هناهربب ادودحم نهربم لك الو « هدحب انهربم دودحم لك سيل هنأو « ناهربلا

 + نالت مالا دارس اربزل شارجر 0000. يدم هس 0
 اذإناهربلا نأ انل نيب لاوحألا ءارقتسا نأ 'ةميقسلا ةرابعلا هذه نم دارملا نأ رهاظلاو .واولا نودب ال س (4-4)

 الضف « ةيضرع وأ ةيئاذ اهنوك ىطعي الو « طقف عوضولا ةفصلا هذه دوجو تبل هناف ةيضرع وأ ةيناذ ةفص ام عوضومل تنبأ
 ٠ ناهربلا ال دخلا لمع نم اذه لثم ءاطعإ نإف ؛ ادح ىلععي هنأ نع

 . ناهرلا وه بلس و بحجوي ىذلاو ٠ م ىف طقاس ءىش نع ايش بلسل لو هلوق (©)
 . ةدردحملا دودحلا نم تامدقملا كلت ءازجأو س (")7 ٠ ايل ناهرب الو ةدودحم س 00(
 . هطقاس س (9) . هطقاس س (4)



 ل مهو

 ريغ (١"وه ام هيضتقي ام الإ ناهربلا هيطعي ىذلا سيلف « ناهربلا ريغ ائيش دحلا ناكاذإو

 ناهرب وه اب  ناهربلا هديفي ام كلذك«دحلا ريغ ناهربلا نأ آي 2') ذإ  دحلا ريغ وه اب  دحلا

 «هيلإ جاتحي ال ناهربلا ناكل الإ و . تاذلاب دح وه امب  دحلا هديفي ىذلا ريغ ءىش - تاذلاب

 اجذاس اروصت تاذلاب بجوي '؟”اذهو ('"فيكو . نهربي لب « هيلإ جاتحي ال دحلاو : دحي لب

 روصتلاب الإ نوكي ال قيدصتلا نأ امأ ؟ طقف اجذاس اقيدصت تاذلاب بجوي !*'كلذو « طقف
 . ناهربلا ةهج نم ٠"”ىذلا وه قيدصتلا لب « ناهربلا ةهج نم روصتلا كلذ نأ ىلع ال - ملسف

 ضرغلا همزليف «ضرغلا ىلإ اقوبسم افيلأت فلؤي ناهربلاو ءاعضو عضوي و اباضتقا بضتقي دحلاو
 ىنعملا ىف هئاذل ةيواسم ةعمت# ءىثلا ىهوج ىف ةلخادلا رومألا ىطعي دحلاو . رارطضالاب

 ةجراخ ضراوع ىطعي ناهربلاو . دودحلل اهسفنب ةنيب رومألا كلتو . اعم هيلع ساكعنالا '"ىفو

 , 9! طارتشاو (*!دييقت فيلأتب لب «لمح فيلأتب هدح ءازجأ دودحلا ىطعيال دحلاو . ةيهاملا نع

 الوأ ءىثلا ىلع ناهربلاو . لمح فيلأتب لب دييقت ليلأتب ال هناهرب ءازجأ نهربملا ىطعي ناهربلاو

 نإو . ناثو لوأ هنم نوكي الو هريغل نوكي ال ءىشلل دحلاو .١21ايناث هريغ ىلع اناهرب(١!نوكي

 ىلإ لقني دقف ناهربلا امأو . صخ'الل دح هنأ ىلع سيلف « صخألا ىلع لمي معألا دح ناك

 . صخألا ىلع اناهرب نوكي و صخألا

 راصحتا لثم ناهربلا ف روصحم ناهربلاو . ناهربلا ىف دحلا الو دحلا ىف روصحم ريغ ناهربلاف

 امه ناهربلاو دحلا لب . ثلثملا ىلع ناهربلا تحن هاياوز ةيمك ىف نيقاسلا ىواستم ىلع ناهربلا

 . هجوب رخآلا ىلع امهدحأ لمع سبل هنأل نافلتخم

1 

 ) )1١وهوس .

 . دحلاىأ (4) ٠0 فيكف س ,/0) . وأم (')

 ٠ ونودب ىف سس ("2 .٠ وه ىذلاوهب مم . ناهربلا ىأ ()

 . الوأ نوكي ص ٠ )٠١( طارشإوم (9) . ديفي م (4)

 ٠ .ايناث هريغ لعو الوأ .ىش ىلع اناهرب نوكي ناهربلا نأ ديري(



 ا ملء دل

 "” ىناعلا لصفلا

 ةمسق الو ناهرب بستكي ال دحلا نأ ىف

 رغصأ ادح.دودحلا نوكي نأ ىلع طموأ دحب و ناهربب اضيأ بستكي سبل دحلا نإ لوقنو

 ناك الو . طسوأ دح نم دب نكي مل بستكي امم كلذ ناكولو .ربكأ ادح دحلاو «سايقلا ىف

 نوكي نأو طسوألا ىلع نوكي نأ بجف ©« (”رغصألا ىلع ادكعنم نوكي نأ بجي هبف ريكألا

 لصف وأ «ةدرفم ةصاخ امإ : صاوحللا نم ءىش ةلاحم ال طسوألاف . امهبلع اسكعنم طسوألا
 )4 امتاواسمل لوألا ملعتلا نم عضوملا اذه ىف اذه عيمج ىمسيو . دح امإ و مسر امإ و « واسم

 . (هزك6 ا . دود
 صاوخ

 هن نب واط ئقلا ني ""طسوأ ادح نوكي نأ اضيأ حاصي الف ءىثلا نم رعأ وه ام امأف

 لك تلق ]1١4 ١[ اذإ كنإف « ""طسوأ ادح نوكي نأ اضيأ حاصي الف لصفلاو ةصاخلا امأو
 ج لك نأ ("”تجتنأو « ازكو اذكب دودحم ىأ « وه ام قيرط نم اكو اذكوه ب لكو ب ج

 كلذ نم (؟'هزل « (؟'وه ام قيرط نم اذكو اذكب دودحم ىأ « وه ام قيرط نم ازكو اك وهف

 «بلك» كلوقب تينع ءاوسو . اضيأ عونلا دح وه لصفلا دح وأ ةصاخلا دح وه ام نوكي نأ

 . مقتاسم ريغ صصألا نإف © ب وه ثيح نم ب لك تينع وأ ؛ تنافوس هومر ود املك

 0 ةفلتخم عاونأ نم يب تحن تايئزحللا نوكت نأ زوجي هن الف لوألا هجولا ليج لع 11يآ

 «ربك الاب 2١١١ ةدودحم اهلك نوكت ذإ  ادحاو اهدح ةفلتم عاونأ نم ىلا رومألا نوكت ذئاي>و

 . هب دودحمهدحو(١١اوه«كلذ ريغ وأ ةصاخ وأل صف وهو« ب سفن وه ىذلا طسوألا 236 نأال

 5 هطقاس ب مم م 1(

 .ربك ألا دحلا وه (فيرعتلا ) دخل اورغمألا دحلا وه دودحملا ناك ناهربلاب دحلا باتك ا ناكمإ ضرف اذإ (')

 ٠ ناسنإقطانلا ناويحلا لوقو « قطان ناويح نانإلا لوقت : دودلا ىلع |بكعنم نوكي نأ ( فيرعتاا ) دحلا طور نمو

 صاوخخ ىمست ىأ (*) . اهتاواسمب س (4) بة اا#ل

 . مىف طقاس (0)

 ٠ مزليم ذل ٠ مىف ةطتاسوه )0( . تجحملاف س (0

 . نألاس (10) . ادودحم ب مكس )١١( يار سرا
"0 



 دهس مام/لإ

 اذكو « اذكوه ب وه ثيح نم ب لك نأ ىنعن نأ كلذو  ىناثلا هجولا ليبس ىلع امأو
 ناكولو . رح هلمجيو طسولا ريغي ؤ نارتقالا "جتني نأ عنام لوقلا اذه نإف - ةيهام ىلع لدي
 هريغ وهو © جادح وه ب وه ثيح نم ب دح وه أم نوكحي نأ بجول اجتنم لوقلا اذه
 عونلالع لميو عوتلا ىلع نالاقي اناك نإ و لصفلاو ةصاخلا نإف : لاحم اذه . هدح ريغو دحلا ىف
  عونلا دح امهدخل : دحاو امهدح وأ « عونلل دح هنأ قيرط نم نم ال لمج اماف 2 اهدح

 نيب و ءىثلل ادوجوم ءىثلا اذه نوكي نأ نيب قرفو . عونال دوجوم هنأ قيرط نم نكلو
 دحو هلصف ةعيبط دحو عونلا ةعيبط دح لب . ادحاو اهدح نوكي وأ « هل ادح نوكي نأ

 ةوقلاب هدح هبف ذوخأم (''هتصاخ دحو . هدح نم ءزح هلصف دخل . قرتفم (') هتصاخ ةعيبط

 . لعفلاب وأ

 .اضي أامسر الو ؛ هجولا اذهنم الصف وأ ةصاخ «”طسوألا دحلا نوكي نأنكمب سيل نذإف

 نوكت نأ امإو « دحلا ديفي الأ امإ طسولا اذه لثم نإ '؟!ديعملك سأر نم لوقأو

 قطان ناوي> وهف قطان وأ' كا لك » الشم لوقت نأ ام ولت ال كنأل : ةبذاك ىربكلا
 اذهنأ نايس ةدايز ريغ نم «تئام قطان ناويح ناسنإ لك نأ جتني ذئنيف « تكسنو « تنام

 «طسوألا دما ىلع هلمح نم ىفخأ سيل ةجيننلا عوضوم ىلع دحلا لمح نوكي ذئني>و . هدح

 . ناسنإ هنأ ملعن انأل « تنام قطان ناويح كاحضلا نأ ملعن امنإ انإف : مضوأ كلذ ناك ا ر لب

 عونلا لع هلمح نم ىفخأ نوكي نأ بجي هيلع عونلا دح لمح نأ لصفلا لاح نم كل ناب دقو

 قطان ناويح هنأب دود وهف قطان وأ كاح لك لوقت نأ امإو . تفلس الوصأ 5 ذت تنك نإ

 « كا لك » كلوق ىنعم نأل : ةبذاك ةمدقملا هذه نوكتف « هترهام ةلملا هذه نأو « تنام

 ؛كاحض وهام ةهج نم كاحض لك نأ امهدحأ : هيف نينمضتم نيهجو ىلع مهفي «قطان لك » وأ
 قطانلل عضوي ئيث لكو '"”كاحضلل عضوي لك « رخآلاو . قطان وه ام ةهج نم قطان لك وأ

 ٠ طسولا س (؟) ٠ هتيصاخ م (1) . عنميالب (

 لوألا نم لوقأ “ ديملاك سأر نم لوقأو ” هلوقب دصقي هنأ رهظي و ٠ سأر نم لوقأو م . ملا لوقآت س (4)

 . قبس ام ديعأ ىننأك ىرخأ ةرم

 . هلحم () ء تيم س (0)

 .٠ قطانلل عضوب هلوق ىف لاما كلذكو « كاحضلا اهومج ةيضق ىف اعوضوم نوكي ىأ ()



 سل 5177 ل

 . قطان لكو كاحض لك لوق ىف لخاد نيهجولا الكر . قطانلا تاذ وأ كاحضلا تاذ وه سيلو

 وه ام ةهج نم قطانلا الو .« كام ٌتاذو كاحض وهام ةهج نم كاحضلل ادح سيل دحلا اذه مت

  قطانلا هيلع لمي نأب موقتيو 2") كاحض هتاذل ضرعي امم (1) ام, ئشل لب « قطان تاذو قطان

 . ناسلإلا وهو

 . دح هنأ ىلع ىنعملا اذه هيلع لمحيف قطان وأ كاحض وهام : لاقي نأ حصي سيل نذإف

 عب 0م نب اذه ناك نإ نعذلا ىف هبلإ ريش 000000 8 قطانلل

 ىلإ 1 يا ل فل نيب كلذ ناك اذإ نيبت ةقبقحلاب ىربكلا لب «ىربكلاب ناس ىلإ

 . ةماسم ىربكلا نكت مل « كلذ نم ائيش لعفن ملن [و . انيزك « دحاو دحاو لك

 لب « امسرالو الصف الو ةصاخ نوكيال دحلل جتتنملا سايقلا ىف طسوألا دحلأ (6) نأ ناب دقف

 ادحاوالإنوكيال دحاولا ئشلل قيقحلا دحلا نأ امأ .رخنآ ادح نوكي نأ بجيف « دب الو ناك نإ

 ةهجنم امهدحأ : نيهجو نم ئشلا تاذل واسم هنأ انفرعو «قيقحلا دحلاام انفرع اذإ رهظي كلذف

 نوكي و هيواسن ىتح هتيهام ىف لخاد ىناذ ىنعم لك ءافيتسا ةهج نم ىناثلاو «ساكعنالاو لما

 ةدحاولا تاذلل نوكيال دحلا اذه لثم نأ مولعمو . ةدوجوملا هتروصل ةبواسم ةلوقعم ةروص

 « لوألا دحلا لامشا نع ةجراخ ةياذ تافص ىلع لمتش ناث دحهل ناك ولو . ادحاو الإ

 . ةلماب ايقيقح ادح الو « ثلا تاذ ىنعمل اي واسم 27 ادح لوألا ناك (ىل

 اذإ قع هده لصفر نيت لع اورتمتتاو طرتقلا اذه ارضا لان ينك ينك
 . قيقحلا دحلا متي ىتح اهيلإ جاتحي ىرخأ ةيتاذ ناعم كانه (57 تناك نإ و « اوفقو زيبءلا لصح

 نيلجروذ ناويح هنأب ةرات ناسنإلا دحتنأ الثم : نانا هنءعوشلل نوكي نأ زوحي دق دحلا اذه لئف

 اضيأو « (5 اهتاذب كرحم ددع سفنلا نأو . تنام قطان ناويح ناسنإلا نأب ىرخأو « ءاشم

 قطانللو ص (؟) . كم س (') . ةطقاس ص ١(

 . ةطقاس س (1) 5 نأب م )( . موس )4(

 5 ناك م (6) , للا م اذإ ام ب 6 م )7

 . وطسرأ ىف ةدراو ةرابعلاو ٠ هتاذل ص (9)
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 هبشأ امو « ماقتنالا ىلإ ةكرح ةوهش اضيأو . بلقلا مد نايل بضغلانأو . اهتاذب ةايحل أدبم
 .ايسايق ام افيلأت ناك « ربك أ ادحرخآلاو طسوأ ادح نيدهلا نيذه نم دحاو لءج اذإف . كلذ

 ءزحو اصقان ادحلب ءامات ادحنوكيال ةقيقحلاب بستكملا نأ امهدحأ :نائيش هنم ضرعي هنأ الإ

 «هدح هنأ هيف طرتشا العرتصالا لعفلع نوكي نأ نم ولحمال طسوألا اذه نأ ىناثلاو . مات دح

 . هيلع لمح امل دح هنإ لقي ملو«طقف المح امهدحأ ىف لما نوكي وأ ؛ هيلع هلمح ىف كلزك ربك لاو
 باوص نع جرح دقف « دح دحلا دح نأل لب دحا ب دح ب « بل دح ١ نإ الثم ليق نإف

 . سايقريغ نم اباضتقا بضتقمو اعضو عوضوم لب ادحب نوك نأل كلذو .هوجو نم في رعتلا

 امأو . سايقب الإ نوكي الأ عزانملا اذه دنع سنحلاا ١" فاشكتا دعب ديدحتلا ىف طرشلا ناكو

 هقيرط سيل ديدحتلا نوكي نأ امأو . رخخآ سايقب لب دح هنأ الوأ حص دقف ")7 ب نركي الأ

 دح ىلإ حيتحال الإ و« سايق ىلع اهيف الوعم كلذ ةنابتسا نوكي نأ ز وجيال نكل « سايقب جاتنإلا

 «ةياهن ريغب دودح ئشلل نوكيف « دح نيدح لك نيب نوكي لازيال ناكو « اطسوتم ''”نوكي ثلاث

 ىلإ '؟” ىهتتي كلذ نأ ناب دقو . رود اذه نإف « ! وه ج « ب نيب دحلا نوكي نأ زوجيال ذإ

 . هيلإ نوبهذيام فالخ اذهو « ةبستكم ريغ !*”ادودح نوكتف « ال طاسوأال طاسوأ

 بضتقادق نوكي « طسوالل ادح ربك ألا ذخأو «رغص'الل ادحطسوألا(١ ذْحأ نأ ناب دقف

 نيبقي الو ؟هدحل "”دح وأ عئشلادح عوشلا اذه له هنأ : دحاو بلطلا نإف اضيأو . طقف اباضتقا

 «فيررعتلا باوصنع هيف جرخن دق رخآ وحن اضيأ اذهف . ئثلل دح هنأ انيبنوكي وأ هدحل دح هنأ

 عضو ناك اذإ اذه . (؟ 7 لب دح [ له هنأ هيف كوكشملاو « 17 ج دحل دح ! نأ عضو 60 ذإ

 نكل.ال مأ لب دح هدح له ىردايالف لب ١١١ ادح ب عضويمل اذإ امأو .لب دح باعبل دح ١ نأ

 .عونلل ادح سيلو عونلا لعلوم ةصاخللاو سنحلاو لصفلا دح نأ م «ج ىلعلوم هدح نإ لاقي

 دوجوم [ نأ ملع اذإ سيل هنإف : بل دح [ نأ عضوي مل 1١ اذإ دحلا سايقلا اذه ديفي الو

 . ادح ىناذ لومحو مزال لك سيلف : ب دح وه نوكي نأ بحي « ب دحل

 )١( نيسلاب فاسكلاب ى م .٠ )( سى ةطتاصسب ٠ اطسوتم ادح نوكي س (؟» ٠

 ) )4دودحب (0) . ىهيم .

 .٠ نإس (6) م هدحم (9 ٠ طق نودب دحأ س وأ دح م )5

 . دح ب مم )١١( 1 6-5 0( . مدحإم 6



 مه #”#7ه

 ائيش نوكيف .« « جدح ! نإ « نايبلا اذه هجو نم طبنتسملاك سمألا رخآ ىف ليق ١٠١( نإو

 بولطملا ىلع رداص دقف دسحل دحلا طسو ْنم نأ ىلع . سايق هجتني نأ ريغ نم اعضو عضو دف

 لوقي مث ًادح اذه ناك ول - هتاذل كرحم ددع سفنلا نإ لوقي نك : : رعشاال وهو لوألا

 لما ىلع نهربي. نأ هب ىنعي سيلو . ىلآ ىعيبط مسج لاكتسا وهف هتاذل كرحم دع وهام لكو

 ئثلاو : لوقب هنأك نوكيف « رفص'الا دح '"'' ربك الا نأ ىلع نهربي نأ لب « طقف عضولاو

 . ىلإ ىعيبط مسج لاجتسا هنأ هتقيقحو دو « هتاذل كرحم ددع هنأ دحر هتقيق>و هتمهام ىذلا

 ددع هلأ هدح ىذلا ئنلا نأ نيب ناك ولف . هدح بولطملا سفن وه ئثلا اذهو

 مسملا 47 لاكتسا وه هدح « بولطملا وه ىذلا « ريغال سفنلا هنأ لعفلاب مولعملا « هتاذل كّرحم

 . اذه بلظي ناك (ىل « ىعيبط

 نوكيال كانه رغصألا نأل؛ رغصالل ٌدح ريغ طسوألا نوكيامدنع نوكي اي © اذه سيلو

 .دحلاهل ىذلا ئشلا سفن وهف دودحلا امأو . هيلع وه لي رخآ :وش لب « هتقيقحو طسوألا سفن

 اطسوتم بلطي نم ")نأ ىلإ ةقيقحلا ىف سمألا دوعي و . عضوملا اذه مهفي نأ بجي اذكهف
 : طسوتمال لب .لاغ اذهو«هتاذ ةقيقح نبب و ْئشثلا نيب اطسوتم بلطي '"'وهف.دودحلاو دحلا نيب

 ىلع « ضرعلاب الإ رومأألا (؟7كلت قئاقح ىه تسيل ءايشأو رومأ نيب (” طسوتملا نوكي امإو

 ْ رخخآ عضوم ىف انييرم

 م عش لع ٠١7 ةمسقلاب سايقال لب . ج دح ١ نأ اضيأ تبنيال ةمسقلا قيرط نإ لبق مث
 :لاقيف طقفلصفي امنإ لب «ىُش دوجو ةمسقلا ىف (١١”عضوي سيل هنأل : مدقتملا نفلا ىف انحصوأ

 )١( قلوس (9 . ريكألا دحلا س (') *. نإ س .

 +. ةئاسم 1 ٠ ءىثلا نأ انيب ناك ولف هلوق ف نأ ربخ ةلمجا : لاكيسا وه (4)
 ٠ تاطسوتملا نوك س (4) . دقف بم م )0( 1 م ىف ةطقاس نأ )53(

 . ٌةطقاس ص (4)

 ه لصفلا عوضوملا اذهل ولطسرأ دقع دقو .٠ ةيقطنملا ةمسقلا ةمسقلاب دارملاو ٠ ةمسقلا نيرط نع ناهرب ال ىأ )٠(
 مدقتملا نفلاب دارملاو ٠ هسفن وطسرأ لوق وه 2 مدقتملا نفلا ىف انحضوأ اك انيص ن نبا لوقو ٠ ةيناثلا تاليلحتلا نم ؟ ك

 . (م١ف ١ كوطسرأل لوألا تاليلحتلا تا



 دن مابه 2

 ماسقألا دحأ عضوي نأ كلذ نم مزلي الو ؛ ازك نوكي نأ امإو اذك نوكي نأ | ب4١ | امإ
 ءارقتسالا هسي اذهو . سايق نكي مل ناك ًاناسم عضوي و هيلع رداصي نأ الإ « ةرورضلاب

 كلذنأ عجصاوم موأف ب ج لك لد اندنع يشم ناك اذ هنأل 2١ كلذو . هجو نم (١)رئادلا

 ماب د نأل : لوقيف رظني نأب ب | لك نأ نيب َدَحَأ مث « ب ١ لك ام ؛ جلك نذل كاذك
  لئاقلا :لوقيف . ب [ لكف لوقي مث « 27ج ةبتر ىف ىلا .تايلزحلا ىهو «.بزز اذ ب

 ءاضيأ ج امي لب طقف ز امه امد سيل ؛ تحنام نإ - '؟ىرورضلا الإ لبقي الأ دارأ اذإ
 دهاشب ملام ىسعف : ب [ لك نوكي نأ مزاي مل « ب [ وه ] [ وه اممز امه امد نأ تماس نإف

 ز ام هامد واو. تسب نقلآلا نضع بوه ىللا ان[ ىسنفاو دعو تهوعان قالخ دعي ل وأ

 ىت> ب وه اضيأ ج نأ ءارقتسالا ىف 23 تذخأ نإو . ؟* فلاح هيف انعزانت ىذلا ج نأو

 نأ 2( تذخأو بولطملا ىلع (" ترداص دف « ب هيلع لمح دقو الإ | ل ىزح قبب ل

 . لاء اذهو : ب ج نأ «5 نايبل ب ! نأ نايب ىف ب ج

 بواطملا لع رداصي وأ ةرورضلاب هبجوي الو بو'طملا عضيال ءارقتسالا اذه لثم نأ اكو
 0 ءاقلا مسنق اذإ هناف . عضوملا اذه مهفي نأ بحي اذه ىلعو . 27 يسقتلا كلذكف « لوألا

 07 9 ا هنأ غصب م « سفن ىذ ريغ مسج لإ ؛ ناويح ريغ ١١١ امإ و ناويح امإ ناسنإلا

 ناسنإلاف لوقي مثعءشام هنأ الئم عضيف «رئاط امإو فحاز امإو حباس امإ وشام امإ ناويملاو
 : ةثالث هوجوب ةلملا هذه نم دحلا جاتنإ ىف لَآ نأك « شام ناويح نذإ

 . اهلستو ةرداصم هعضو لب نيؤرطلا دحأ ةمسقلاب هل نيعتي م مسق ال هنأ اهدحأ

 ىلكلا مكحلا تابثإل ةمزاللا رصانعلا ىدحإ اهتابثإ داري ام ةيضق نوكت نأب رودلا ىلإ ىدؤي ىذلا ءارقتسالا وه )١(
 ٠ ءارقتسالاب هيلإ لضوتي ىذلا

 ٠ ىرورضلابم (4) ا ”ةيرحطلا كيح ومن (6 . كلذم (0

 ٠ ضعلا اذه فلاهعرشآ ,ىش وه هيف عزامملا جنأو « طقف ! ضعب وه بربتعا ام نأ امبرف ىأ (6)

 . ذخأس (0) . راصس 47١ . ذخأس (5)

 ءوأب م م 0١



 دل مانع

 قدصي نأ ن كمي دق هنأ اهدحأ : '!'هوجو نم للخلاا هيف عقي دق اذهو .اقرفتم عم هنأ ىناثلاو

 «تاذلاب ةدحاو ةيعيبط تاقرفتم نم عمتجي الأ نكمي هنأىناثلاو . اعمتجم بذكيو اقرفتم لوقلا

 5” بيترتلا لعال عما عقب نأ نكمي دق هنأ '”ثلاثلاو . 7ساينيمريراب ىف ناروك ذم ناذهو

 نأ بجي اهيأو مدقي نأ بجي لوصفلا ىأ هيف 247 رظنيف « دحلا ىف ىعارب نأ بحي ىذلا دومحلا

 (6)وهو «ىناثلا هجولا اهيلإ بعشني هوجو ةثالث هذهف . لوصف ةدع تعمتجا اذإ كلذو  رخؤي
 . قرفتملا عمح ىف أطحلا

 ىلع ةمسقلا ىف تايلوألاب و تايتاذلاب ةمسقلا عوقو اهنع 2 نمؤي. ةئالثلا هوجولا هذهو
 كلذ عم هنأ الإ . هنم صخأ ئش لجأل ال « وه هنأل ئثلا هيلإ مسقنسام ىأ : تملع !' دق ام

 , (8) هفرعت (مل دحلا ىلع سايق هيف نوكي ال

 سيل هنإف : دح هلأ ىلع لدي ملو طقف عم هنأ هذه نم دحلا جاتنإ ىف لالخإلا نم ثلاثلاو
 هنأ لع . داز وأ بجاولا نم عئش صقن 0

 نأل « رهوملا نم جراخ عيش ىلإ تايتاذلل طحت وأ ةرفط ةطينقلا عفن الا دف رأ ريس

 بصتنم وأ رافظألا ضيررع وأ كاحضلا لخدي نأب الثم : كلذ عيبمج اهيف عقي دق ةمسقلا

 . اهيف ةماقلا

 ةمسقلاىدعت نإو . ةمسقلا ىضتقم زواج دقف « اذهنع زارتحالا عوقو ةنابإ'"'فلكتنإو
 « ماسقألا نم قابلا وه ادحاو جتنأو ماسقأ وأ مسق (١١1ضيقن '' ! ىتنتساف مسق نأب سايقلا ىلإ
 ةدرفم تالومحلا عمج نأب سايق ىلإ اضيأ سايقلا اذه ىدعتو 23 دودحلا ءازحأ 1" عم

٠ 
 لخي نع فيرحت اهلعلر ليخي دق اذهو ب م م

(1١) 

 رشع ىداحلا لصفلا ىف نيتلأسملا نيئاه عجار ( ساينيمرإ ىراب ) ةرابعلا باتك دارملاو « طم نودب س
)'( 

 . رظيو سس (47 2٠ 0 كل
 . س ىف ةطقاس دق )00 .٠ 0ضرعي س فل . اذهوس (9)

 . ىتئتسا مث س )00 0 فلكم هنإف س (1) . هتفرع س (4)
 . معمجيف س . عمل ي ٠ عيمخل ب ى م 23 ءاضعب م 0



 هس ”01910/ تع

 لاد لصفم لوق تالومحلا هذه ةهلمح 2١ لاقف عئشال وراسم اهنم لصح ىتح ١١( ةيرهوج

 لواح نيح ائيش لمع اف . دح '' اذهف : دح وهف كلذك ناك ام لكو « واسم ةيهاملا ىلع
 . اهعم سايقو ةمسقب ددلا تابنإ

 اذإو . دودحلل اهسفنب ةنيب دحلا ءازجأ نأل سايقب سيل ةقيقحلاب هنالف لوألا سايقلا امأ
 نوكت لمخلا كلذ ءازجأ نإف ©« '؟) هديدحم ىلإ ةجاحلا تناكو المج هولا ىف هباذ لصح ناك

 امنامب سيلف « نايب ىلإ جاتحي 20 هنأ ناظ نظ فىاف . نايس ىلإ جاتحي الف (*' لمجال ةنيب

 قطانلا نإ : ءافحلا ىف هلو اسم وأ ماسقألا رئثاس عفر نم نيبأ امتايثإ نإف « ماسقألا رئاس عفر

 نأ ىلإ جاتحي ءانثتسالاو . 2 قطان ريغ سيل هنأ نم  قطانلا ام فرع اذإ  ناسنإلل نيبأ

 . اهنم (!ىفخأ وأ اهلثم سيل « ةجيتنلا نم نيبأ نوكي

 تناملا قطانلاناويحلا نأ انباط نأل كلذو : ائيش اضيأ !٠١ لمعي لف ؟'ىناثلاسايقلا ىنامأو

 « هتيهام ىلع لاد ناسنإلل واسم لصفم لوق تئاملا قطانلا ناويحلا نأ انبلطو « ناسنإلل دح

 واسم لصفم لوق تئاملا قطانلا ناويحلا نأ فرعن اك ١١ 'ولف .حوضولاو ءافحلا ىف نتفلتخم ريغ

 ىذلا لمصفملا لوقلا اذه بلطن امنإ لب . هتبلأ ناسنإلا دح بلطناك مل « هتيهام ىلع لاد ناسنإلل
 .لاحلا هذبب لوق هنأ مسن ال كلذك « ناسنإلا دح اذه نأ مسن ال م 2'نذإف . لاحلا هذهب وه

 بولطملا لع هجو نم ةرداصم وه طسوأ ادح 2117لاملا هذببلوقلا انذحأو « ادح لمجي ام ملست

 عضاوم ىف نوكي ال امب ر سايقلا ىف ادح ئئلا دح طيسوت نأ ىنعأ . لمفلا نود ةوقلاب لوألا

 ؛ عضوملا اذه ىف امأو . لامحإلا نم رهشأ ليصفتلا ناك اذإ لوألا بولطملا ىلع ةرداصم ىرخأ

 بولطملا ىلع ةرداصم ئثلا دح طي سوت سيل ذإف . ىثحلاا وهو (!؛!بولطملا وه ليصفتلاف

 نحن ىذلا عضوملا ىف طيسوتلا اذه ةوق !١1'تناك 1 نكل .لعفلاب ةرداصم سيل اذهف « لوألا
 . عضوملا كلذ ىف ةوقلاب لوألا بولطملا ىلع ةرداصم وهف « ربيكألا دا طيسوت ةوقك هيف

 (1١) ةدرفم ةيرهوج تالوم عمج س ٠ »)'( اذهو ص (©) . لاق لس .

 5 اهنأ س فل . ةطقاس ص (6) 1 ةديدحلا م 0(

 ٠05 قطان ريغ سيل ”” وه انلوق نم ناسنإلل نيبأأ ةفصلا هذهف قطانلا ىنعم فرع اذإ ىأ ()
 ٠ معي ص 0 . ىلاثلا نم سس (9) . ىخأو س (4)

 ١( ولوس . ١١( ةفصلا س (16) . نذإوس .

 (19) . هنع لأس ىذلا بولطملا ءىثلا ىأ  36 (14)ناك نع



 .-سس عاليه

 ادوجوم !مأ “تناملا قطانلا ىلا” ذخأ م « ةطساو الب دحلا دح ١0 هنم دا ادق هنأ لع

 ؟ 2 دلل دحلا-دح ناب نيأ نق . بولطملا وهو سايق الب هل اي واسم ناسنالل

 ةفرعم ىف نوناق هدنع نوكي نأ بحي ؟؟!ةعانصلا بحاص نأ وهو ءرخ 1 عش (؟0انه اه مث

 حصتصلا نتايقلا ةفرعم ق دون اف هده در نأ بك 50 كسلا رجلا دار معمل دحلا

 هنأ نهربي كلذ عمو '") اسايق سايقلا 2 نوكي نأ بحي ال هنأ 5و . حبحصلا ريغلا سايقلاو

 نيطلاغملا نيدك انملا عم الإ جتنم هنأو« يسايقلا نوناقلا ىلع وه همظن ىذلا لوقلا نأو 2" ساق
 كلذ هبف لمعتس الو نوناقلا كلذ ىلع دحي نأ بجي ددحملا كلذكف « سايقلا نيناوقب نيلهاحلا

 . لعفلاب نوناقلا

 هنأش نم لوق لكو لوقي نأب ساق هنأ ىلع سيقي الو طقف سيقب سايقلا نأ م ةلملابو
 05 لوفي نأبا دحلا دحي الو طقف دحي نأ بجي ددحملا كلزك « سابق وهف اذكو اذك

 . الوأ دحلا امو سايقلا ام مع دق نوكي نأ بحي لب . دح وهف اذكو اذك (3' وه لوق

 هلأ لع لدي نأ فلكي و ناهرب هنأ ىلع ئ هيلع درو اذإ اذكو اذك نأركني ىذلا نأ 5١و
 ناك نإ هنأ وأ « ناهربلا دح اذه نأ تملس ول : لوقي نأ هل نوكي « ناهربلا دح هل نأب ناهرب
 نأ مسأ تسل (١١ذإف : ناهرب لوقلا اده نأ مسأ تنكل « لوقلا اذهل دوجوم وهف ناهربلا دح

 :لوقي نأ هلنإف دحلا كتي نم لا- كلذك ؛ ناهربلا دحلوقلا اذهل نأ ملسأ فيكف « ناهرب اذه

 تنكل « ىلا ادمل دوحوم وهف دخلا دح ناك نإو هنأوأ : دحلا دح وه اذه نأ تماس ول ىلإ

 : دح ئثلا كلذل هنأو « دح هنأ ملأ

 هتيئام نعبي رغ ئلا ةينإ و «ئشلل ئثلا ةينإ ىلع ناهربلاو "٠ 'ئثلا ةيئام ىلع دحلا نإف هلماب و
 . ناهربلاب بلطيف تملع ا ئشلل لهجي نأ اهلثم ىف دعب ال اهنع جراخ

 . انهاه نإ س (؟) . دحلادحدحم (') +. هيفا ن1

 . قطنملا ةعانص ىأ (4)

 ' انكي زاوملا لمجي اذه نأل « نوكي نأ بي ال ال نوكي الأ بجي ” لوقي نأ لوألا )
 . سايق سا (0) . اسايق سيقي سايقلا س (7)
 :- ةةلا نع 0 ١ اا نك

 . ىنإ ثيحر ىأذإ و دارملاو ٠ اذإفم 21١ . واولا نودب ك 2٠١
 ١( ءىثلا ةيهامل نوكي دحلا نأ دوصقملا .



 د مالو

 1( كثللاغلا | ولأ

 باوبألا هذه ىف لوقلا ديك أتو.ءارقتسالاو ةمسقلاب اضيأ صنتقيال دحلا نأ ىف

 دودحلا ىلع نيهاربلا ضعب هيباتو دودحلا عم نيهاربلا ضعب ةبسانم ىفو

 هدهح نأ 4 هدض دح نم ىطرشلا سايقلاب طبنتسم عئشلا دح نإ لوقي نأ لئاقل سلو

 نأ اندلع « مظننملا ريغلا تلا سلا وه (؟' رشلا دح نأ انمثع اذإ انإ الثق « هدض دح دض

 تتشنملا ©” سمألا وه هنأ رشلا دح ناكنإ : اذكه لوقن نآب مظننملا مثلملاسمألا وه ريما "دع
 رشلا دح نكل « 0 ىئاتسن مث « 140 رظتنملا مثلا سمألا «©' هنأ وه ريخلا دق« "9 ظل رغلا
 : ةعب رأ هوجو لع اذه نع باوحلا ا نإف « اك رحللا دح نذإف « اذك

 باضتقاب ادح ذخأ ىتح سايقب ادح ىطعي نأ سايقلا '" اذه ١ نكمب ىل هنأ : اهلوأ

 دحاو لك ذإ « ءارقتمالا بحاصو ةمسقلا بحاص هجو نم هبشأف © سايق ريغ نم عضوو
 نإو . ىرورمذ سايقب هنيب هنأ نظي و اعضو هعضي و ؛ةرداصم ام هجوب بولطملا ذأ (7) امهنم

 دولا 2٠١١ ذخأف سايقب دحلا نيبب نأ باط هنأل : «9) هيولطم ضيقن ىلع رداص امنإ اذه ناك

 . سايق الب

 ءارقتسالا بحاص [ ! ١١6 ]نأو « اذه لعفي فيك ةمسقلا بحاص نأ 2١١0 انفرع دقو

 . كانه نم لمأتيلف اذه لعفي نأ هل ضرعي فيك

 دض '١"'دح عضوي نأ دا بسك ىف نوناقلا لعج هنأ وهو رخآ ئش اذهل ضرع هنأ ىناثلاو

 لاثملا اذه ىف وهو  دضلا اذه دح هبنيبملا رخآلا دضلادحي فيك نيب نأب 1؟هانبلاط اذإف . دودحلا

 ٠ ةطقاس ب م م قلل

 . اذكره لس (44) ٠ . اذك وه س ("-0) ب 6 م ىف طقاس (5-؟)

 .٠ نكيب (11 . ”ةيلاثلا ةيئانثتسالا ةيضقلا ىذن ىأ ()
 .٠ بحم وهو لب س (9) .٠ امهف ص (48) .٠ اذهللس (0

 . فلس ايف لس (11) . ذخأوم )٠١(

 ٠ هانيلط ص (1) . ةطقاس ص ()



 تعا # الا دلع

 .رشلا لاثملا اذه ىف وهو « دمضلا اذهل دحم  هنوناق مح ىلع - ةلاحمال هن نأ جاتحا ريحا

 . رودلا لمعتسإ هنإف لوألا بولطملا 2 رداص» هنأ عف

 3 نايس سيو « ةرداصم الو ارود نكي م نإو « فرعأ سبيل م نايب لكو . ةيقيقحلا ةفرعملاو

 سيلام دحي فيكف « نوناقلا اذهب دض هلام دح دق ناسنإلا اذه نأ عضناو حعاسنل انأ عبارلاو

 امأو « '''انهاه باّكلا اذهىف رخالا دضلا دح نم دضلا دح باستكا مهي ز دق من :لوقي نأ

 .اهاطبإو دودحلا تابثإ ىف متهلكت ثيحا 4! نمنوناقلا اذه متلمعتسا دقف ”"*لدحلا بات ”* ىف
 : نيهجو نم اذه نع !*' باوملااو

 نئاكلا لع نكلو «نييقيقحلا لاطبإلاو تايثإلا لع هيف لدبي سيل“ لدا باك ”نأ اههدحأ

 ىدح دحأ نوكي نأ 5 نعال نحنو . روبهشملا ىأرلا نم امإو « هتمدقمل مصخلا مياس نم ا

 . دحلا اذه دضرخالا دح نوكي نأ « ىبأ وأ ءاش « 2"'همزلب ذئنبخل « مصخلا نم ستي نيدضلا

 دضلا دح نم فرعأ عئاذلا ىلإ و روهمشملا ىلإ سايقلاب نيد_فلا دحأ دح "”نوكي نأ عنمت الو
 حبب رصلا لقعلا دنع ةفرعملا قيقح وه امبال : روهشملا ىف فرعأ وه امم 24' دح امنإ نوكي ءرخآلا

 . ةلوبقم وأ اهسفنب ةنيب ىه ةرهشلا ىلإ سايقلاب نكلو + مي رصلا ىرظنلا لقعلا ىلإ

 نوناق بسحن ال ةرهشلا نوناق بسب دل اوه “”لدحلا باك ”” ىف بواطملا دحلا نأ ىناثلاو

 . ةيقيقحلا دودحلا ىرمي ةيقيقحلا ماكحألا ىف ىرجن نأ بحي '*' الف « ةقيقحلا

 قيقحلاا ءارقتسالا نأ نم كل اذه نين 00 دفو .ءارقتسالاب داطصيال دما نإ اضيأ لوقنو

 1 انكصوأ ام ىلع امل (١١١دودحال هدهو 4 ةسوسحلا تايئزحلا نم وه

 )١( انهاهوس ا') . اذه نم نيب ال ذكي نيب لاقي ذإ قدأ اهلعلو ء امم س .

 هيف متلمعتسا دقف لدحلا باتدك ماو سا ا ١ ) )4ةطقاس س .

1 
 م نم ةطقاس نوكي نأ 00( س ىف طقاس (6-) اول اندر



 هس "ماااح

 لكل دع هنأ لءذخؤي نأ امإ لوقلا كلذ نإف دح هنأ ىلع لوق اهنم ئرقتسا نإ هنأ ىناثلاو

 ىلإ لقت تايثزحلا ١ ىف مكح دجو اذإ مك « ىلكلل دح هنأ 2١ ىلإ لقنيف صاخشألا نم دحاو
 « تايئزحلا نم دحاو لكل ادح نوكي نأ نكمياالو . صاخشألا عونل دح هنأ ىلع وأ « ىلكلا

 هكراشيال ناكل هصخي د اهنم دحاو لكل ناك وا هنأ امهدحأ : نالاع كلذ نم ضرعي هنإف
 . ةفااختم ةريثك دودح هيلإ ”لقنت وأ « هلك عونلا ىلإ لقني نأ نكمبال ناكو « رخآلا هيف

 كرتشت ىتلا ةتاذلا رومألا نم نك (مل « ناك ول « دحاو «؛*لكب صاخلا دحلا نأ ىناثلاو

 ضراوعلاو .“ىج وغاسيإ””ىفلع م ادحاو اصخش اهنم هلم صخت نأ ىسع ىلا ضراوعلاب لب «*'اهبف
 ئرقتس امنإ هنأ قب و . ءارقتسالا اذه نم دحاو مسق نذإ لطب دقف . "'ئثلا وه اهف هل اد ريغ

 د هنأ ىلع هيف ىنعم '" دوجوب لدي ضاخشألا نم ئث سيلو . صاخشألا عونل دح هنأ ىلع

 كمال هنأل كلذو . الطاب ءارقبسالا نوكيف : هل دا فرعيو الوأ هعون فرعي نأ الإ هعونل

 لك عون دح وهف '"'صخشلا اذه عون 6 « صخشلا اذه عون دح اذه ناك امل : لاقي نأ

 . "لوألا صخشلا عونل دعفلا فرع ذإ فرع دق اذه نأل « صاخشألا هذه

 نم ءارق:سالاب الو ١١'ةمسقلاب الو ناهربلاب دحلا تاكا قرط * سبا ذإف : لبق

 ؟ عبصإلاب هيلإ راشل و سحلاب فرعي نأ ىلإ ليبسال هنإف « لمعن ىرعشت يل فيك و « تازملا

 مودعملاو ؛ تاذلا دوجومل الإ نوكي نأ زوحيال - قيقحلا دا وهو  عشلا وهام ىنعم مث
 ٍ 3"' مسالا كارتشاب الإ « الف دح امأو . مسالا ىبعم ىلع لاد لوق هل نوكي دق تاذلا

 وه ثيح نم مسالا بسب ىذلا لوقلا هب ىنعي نأ امإف سايقب 23 نيب دحلا نأ نظ نمو

 نيس نأ جاتحي سيل هنإف : لاحم كلذف مسالا حرش ىنع اذإف . قيقحلا دحلا ىنعي وأ « كلذك

 لفن الإ و ىأ (0) و ن7 + ”ةلففاشم 01)

 5 هيف س (6) 0 لكل س 0(

 )١( وعول . هدح وأ ءىثلا ةيهام ىف ةلخاد ريغ ىأ 5

 ) )4لرألا ضدفلا خوتندع هلا قرعاذإ نس 0( . ثلاثلا ل س :

 ٠ ةمسقلا الو ناهربلا لامتسا وه س )1١( 1 سيل هنإ ثيحو ىأ 2(

 دغاو « ةيهاملا ىلع لدي ىذلا نيقحلا دحلا : نيفلتخم نيئيش لع ىظفللا كارتشالاب ةلوقم دح ةلك حبصت ىأ ()

 ءامسألا نم مما ىنعم حرشب ىذلا ىلفلل

 1 سايقلاب يتقي س 2(١؟)



 -س م09 ل

 قيقحلا دحلا هب ىنع نإو . لوقلا اذه ىنعم مسءالا اذهب ىنعي 21١ هنأ ىلع نهربملا نهربي وأ نيبمل

 دحلا نوكي نأ اماولخي الف . دوجوم ىلإ هيف راشي نأ "7 ىضتقي كلذف «قيقح دح وه ثيح نم
 ريس هسفن دحلا نوكي وأ «رخخآ هجو نم هدوجو معي امنإ و « ئثلا كلذ دوجو ىلإ ةتبلأ ريشيال

 "اذه نوكي نأ مزايف « الوأ هدوجو ملع دقف « هدوجو ىلإ ريشي ال دحلا ناك نإف .:هدوجو ىلإ

 ؛' نيح مسالا حرش وه ثيح نم لب « قيقح دح وه ثيح نمال  الوأ هل دحلا فرع
 ىنعم ىهفي ملاف . دوجوم وه ىذلا ئثلا مساب 17 ىنعي امو « دوجوملا وه (*'ىذلا ئثلا ام فرع

 هل ادح مسالا جربش# ةروريص نوكن هسفنب (:يب هدوجو 2؟"”ناك نإف ! هدوجو مهفي فيك همسا

 حرش لعجب هدوجو ن اك «هدوحو نس ىذلا ناهربلا نوكيف (؟!نيب ريغ ناك نإ و (")هسفنب انيب

 ءىثلا نأ ٠ 'مص امل ادح نآلا راص دق مسا حرش لبق نم ناك ىذلا نوكيف « هل ادح همسا

 ىلعو ©« تاذلاب هدوجو ىلع ناهرب وه لب « تاذلاب هدح ىلع ناهرب كلذ نأ ةهج نم ال دوجوم

 . فالخ هيف الو دودحلا ىف هعوقو عنمب ال وحنلا اذهو . ضرعلاب هدح

 نينل ل دا العز نك :.ةووهرلا هل نيكل وه هيف دال ءالظعإ ان ىف انآ

 دح نم نوكيف «دوجوم سمألا نأنايب دوجولا !17نيب قيقح دح وه ثيح نم دوجولا (7١1نيب
 رومأ ىلع ىببب امئإ دحلا نإف : لا اذه «.دح ثي- نم اعم '*هدوجو ىلع ساق دقف « ئثلا

 الصف الو (١؟!اسنج دوجولا سيلف . اهنم سيل - تماع اك دوجوملاو « دودحلا ةيهام ىف ةهلخاد

 : هيطعي ناهربلا لب . طقف لوصفلاو سانجألا ىطعي هنأل هيطعي ال داو « مزال لوم وه لب
 ىطعي دوجولل ىطعملا ناهربلا ناف . دملا ىف ةلخاد تسيل ىلا تامزاللا ىطعم وه ناهربلا نأل

 . ةيهاملا نع ةجراخ مزاول اهلكه ذهو . ؟!ءىشلل هدوجو لوهجم وأ ءاقلطم دوجولا لوهجم دوجو

 بولطم وهام ىطعي دحلا الو « هسفئب نيب كلذ نأل دحلا ىف لخاد وهام بلطي ناهربلا الف

 ٠ ىضفي م 0 . ةطقاس م )1(

 ٠ ىح س )0 . ةطقاس ص (9)

 س ىف ةطقاس ناك نإف (7 ٠ لنا ىنعي ام فرععو ىأ 03( . ةطقاس ص (9)

 . مس ناك املس )٠( . هسفلب لل نس (9) . هسفنب اب ارمأ ىأ (4)
 ٠ هوجو م (19) . ةطقاس ص )١1( ه. ةطوقنم ريغ ب م س . نييم )١١(

 هب 4١١ه كلذكو هدعب امو 98 ب 444 وطسرأل ةعيبظلا دعب ام عجار (14)
 .ىثلا ةدوجوم ةففد لعوأ هللا دوجو ىلع ناهربلاك اقالطإ ءىثلا دوحجو ىلع هب للدي ناهرلا نأ ىأ )١6(



 دل 7مم

 نيسمألا نيب اروس نوب رضي اهلك مولعلا لهأ ناك كلذلو:. ءىثثلا رهوج نعجراخ كلذ نألناهربلا
 ءرخآاباب نيهاربلا ذخأم نوزيمب وءاباضتقا دودحلا نوبضتقي و«اباب دودحلا ءاطعإ ذخآم نوزيمب و

 1١0) ايش هدوحو رك ذ ىلع اومدقي مل ةسدنهلا ف ثاثملا دح اوطعأ اذإو 5 افيلأت نيهاربلا نوفلؤيو

 لوألا لكلاب دوجوم ثاثملا نأ اونهرب املف . مسالل ميهفت وأ ةقيقحلاب دح اذه نأ اوني مل لب

 . ةقيقحلاب ادح ميلعتلا ءادتبا دنع مسالل ايهفت ناك ام ذئني> راص تاسقطسالا ىف مهباك نم

 ةيهامل فرعملا لوقلا كلزكو . سايقلا ذخ أمل نيابم قيقحلا دحلا ذخأم نأ نابام رهظأ اف
 . اذكو اذك هب ىنعأ مسالا اذذه نأ هانعم نأل كلذو . رهظأ وهو 2'”دحب سيل ىذلا مسالا

 اهدح تاذلا هذه نأ امأو . مسالا ىف عزانيال م مصاخي وأ ! وأ هيف عزاني نأ نكميال اذهو
 . ةرف نيصعألا نيبو . مصاختي و هيف عزاني نأ نكميف اذكو اذك

 لدي لوقلاو « ةلمملا كلت ىلع لدي مسالا ال نوكي ةقباطم مسا هقباطي لوق لك ناك ولو
 بكم ظفل نم اف . ادودح انمالكو انتابطاغ ناكل « «؛؛”ادح مسالا هيلع لدي ام ليصفت ىلع

 نكميو الإ «كلذ ريغ وأ ىهن وأ غأ وأ جرت وأ بجعت وأ نمت وأ ءاعد وأ ربخ وأ (*!ءاهفتسا ظفلب

 رعش لثم ةهليوطلا ةديصقلا نوكن لب . ادودح كلذ عيمج نوكيف : هلدب درفم مسا عضوي نأ

 ةيرقلاو دلبلا ىب اك« درفم دحاو مساب ىمسق نأ نكمي هنأل ادح (١)سايليأب ىمسملا سوريم وأ

 . هتلب ليصفت هدح نوكي مث . "؟”دحاو مساب هئازجأ ةرثك عم

 دحاو ءىث ىلع !امهتلالد الو ءاسايق نوكي ال دحلاو « ادح تب ال سايقلا نأ نذإ نيبف

 . وه ايف لخدي ام ىلع سايق ال 2*'هنإف . هنيعب

 )١( هدوجو نع ائيذ اوركذي مل ةرابعلا ىنعمو « رخآ ءىثل س ٠

 ) )7مسالا ةيهام نم الدب مءالا ىنعم لوقي نأ لضفألا ناكو . مما ةدكل ال فرعملا لوقلا فدو دحب سيل ىذلا
 ىمسلا ةيهاملاو مسالا ىنعملا نأل ٠ ىتفللا دحلاو نيقحلا دحلا نيب قرفلا رهظ كلذك ىأ : فرعملا لوقلا كلذكو هلوقو ٠

 . ول م قرش

 ٠ ادح لح وأ ظافلأ نم فلؤم مالك لك ناك ول ىأ : ناك ربخ ادح (4)

 ٠ ةذايلألا (5) ٠ ماهفتسا ف س ()

 ٠ ذادغب و ىرلاب دلب ىمس مك ل س (0
 ٠ هنأآو ص 4( ٠ ابلالو س (م4)



 2ك 0

 . ناهياو سايقلا كح هكحو «ةيكرمم وأ ةطيسب ”ةيله# تايثإل وه ام اضيأ ءارقتسالاو
 . هب دحلا تايثإ ىلإ لبس الو

 : لوقن انإف نآلا امأو . هانيب دقف دحلا ىلع نهربي نأ نكمب ال هنأ امأ

 لوقنو . سكعلاب و دودحلا ضعب '١( سدح ىف ةعفنم نيهاربلا ضعبل نوكي نأ قفتي دق هنإ

 (”دعب الإ ءىثلا ام فرعن ال كلذك ؛ ءىثثلا له عضن نأ دعب الإ ءىثلا مل بلطن ال انأ اك

 نوكي ال نأب ضرعءلا ليج ىلع انل لصحت دق ءىثلا له ةفرعم مث 5ءىثلا له فرعن نأ

 امزال ابيرغ اضراع نوكي وأ « ةجيتنلا موزلل هلع لب « ةجيبتنلا دوجول ةلع طسوألا دحلا

 . هدوجو ببس وه طسوأ دحمب سايق نم ءىثلا انفرع اذإ كلذو : 24” تاذلاب لصحت دقو

 [با١١١ ]قيرطلاو . ؟ ةيقيقح لهلاب ةفرعم ىلإ ىدؤي ىذلا قيرطلا وه قيرطلا اذهف
 ناك (ىل هنإف قيرطلا اذه امأو . دحلا ءانتقا فو وه ام باتكا ىف ةتبلأ انعفن 00 ال لوألا

 هدوجو نم انمهفي ام نوكي نأ دعبي الف « هل ةيتاذ ىه ىتلا ةلعلا ءىثلا دوجو ةةلع ىلع هيف لدي
 77 هدح نمءزح امإ و هدح ام[ وهو : ةيتاذلا ةلعلا دوجو وهو  قلطملا هدوجو ىلع ادئاز ائيش

 فيقوتلاعم هنأ ام اذه لثف .هدح ىلع ةروكذملا طئارشلا ةاعارم عم 28 هبنتي نأ دعبي ال ذئنيخ

 اصوصخو . ةيلهلا ةيئام ىلإ ريش ةيلحلا ىلع فيقوتلا عم كلذكف « ةيلهلا ةيملل ىلإ ريش ةيلهلا ىلع
 ساق نم نأ اذه لاثمو . (؟'ةكراشم ةيلهلا ةئلامو ةيلهلا ةيملل نرأ نايبلا انم فلس دقو

 (1١) ةح او ريغ ب « نم د م ٠ ةين اذ للع ىلطسولا اهدودح ىلا دودحلا دردحلا ضعس دارملاو .

 )١'( ةطقاس ص .

 له بلطم نع ٠

 ةطساوب ءىثلاب ةيقيقح ةفرعمو «ءىثلا دوحجول ةلمإ سيل طسو قيرط نع «ىثلاب ةيضرع ةفرعم نيب انه ةقرفتلا (؛)
 .٠ هدوحو ىف هلعوه طسر

 دوو نم ( ىللا ناهربلا قيرط وهو ) ؛ قيرطلا اذه انمهفي ام نوكي نأ دعبي الف هانعم دعب الف” هلوق نم ()
 ناهربلاف ٠ هدح نم ءزح وأ ءىثلا دح وهرخآ ائيش لب « ةدوحوم ةيناذلا هتلع نأ وأ 6 دوحبوم هنأ درحم ريغ ائيش « ءىثلا

 . سمشلا نيب و هنيب ضرألا طسوتل رمقلا ءوض لاوز وهو . هدح انمهفي ىأ : فوسكلا وه ام انمهفيرمقلا فسكي / ىلع

 , هانحرش يدمل ناهربلا نم هنتر دارملاو ٠ هدح يلعال « هدحل هب, لوقي نأ لوألا ناكر « هيني م. 4
 58 اكراشن س ش5(



 هل عمو

 كلزك مقو اذإ و « ضرألا رتس ءارو سلا ةلابق غقي دق رمقلا نإ لاقف فسكت رمقلا نأ ىلع

 مل هنأ "'اضيأو . هب تباي رمقلا فوسك نإف « مالكلا اذه ىرحجم ىرجي ام لاقوأ « فسكتا

 .هب تبا ضرألا رت_ب هئوض لاوز ودو  (هفوسك ام هنأ اضيأو. ")هب تبثي فسكني

 دعب فودكلا ةروصلا ىه ىتلا ةبيرقلا ةلعا ىلإ ريص ىت> نايبلا اذه ىهقتسا اذإ اصوصخو

 انلوق شم « امان ادح ناكريكألا دحلا عم اهلك ط اسوألا كلت ؟**تعمج اذإف . 40 هل ةلءافلا للعلا
 نإف كلذك عقو ام لكو ؛ رطقلا ىلع ءوضلا هايإ ةديفملا سحشلا ةلابق عقي نأ نكمي رمقلا نإ

 0 ضب ناك نأ دعب « "'ءىضيال هنإف ١١ ازك نوكي ءىث لكو «سءهشلا ءوض هنء رتسن ضرألا

 ءىدتباو 210 طاموألا هذه تذخأ اذإف . فسكنم رمقلاف « فسكنم وهف كلذك ناك ام لكو

 سكعلاب هذه تعمج و ءىضي ناك نأ دعب ءىضي ال !١١ هنأ وهو  فسكتملا ىلإ ام رقأ نم

 ءىضي ال نأ "وه رمقلا فوسك دح نأل كلذو : اما فوسكلل ادح ناك « اهييترت نم

 . '''' رطقلا ىلع سلا نم هعوقول سلا ءوض هنع ضرألا رتسل ءىضي ناك !١١ نأ دعب رمقلا

 . لوألا فودكلا ىلع ماتلا ناهربلا اذه نم 24بستكاو « فوسككلا ماتا دحلا وه اذهف

 : (14) صقان ناهرب نم ذخأ صقاأن دح لوألا كلذو

 موقي الو حص» ال ناهربلا اذه نأك : 277لوقؤ اذه ىف ضرتعي !١ كيك شلل ىسعو

 : لوقتف . دحلا دافأ دق ناهربلا نوكي الف « فوسدكلا دح فف مدقت نلالإ

 ةلفغ '""'اهنع نوكي لءفلا نم ةبيرق ةوقب ةفرعم فرعي و « لعفلاب ةفرعم فرعي ءىثلا نإ

 نهربي الف دحلا امأو . :/فغلا نع هيذتلا ليبس ىلع دحلا لع لدب ناهربلاف . هبنت ىلإ امف جاتحي و

 1 ب « م نم ةطقاس واولا )010(

 ٠ فرسكلا ةلعاضيأ هب تبث ىأ (')

 ٠ فرسكلا ةيهام اضيأ هب تبي ىأ (؟)
 . اذك ضرألا هب لعفت س () ٠ تعمتجاس (6) ٠ هل ةيلعافلا س )4

 + ”طتاسولا ع (4)

 + امش 1

 ٠ ايضم س (4) ٠ ٠ىضم ريغ ريصي ص (10)

 . وهف س )١١( . نأ س )٠١(

 :- ما نس 106

 بسنكي دق صقان دح لوألا كلذو «لوألا فوسكلا ىلع ماتلا ناهربلا اذه رم بسنكي دقو ”” سا (14-14)

 ٠ انيس نبا هركذ ام لكل مضاو صيخلت هيفف 4 ص ىف ةيريصنلا راصبلا بحاص هدروأ ام نراق . صقان ناهرب نم

 ٠ اهيف م (3 . لاقيف ب 0 ٠ كثلاب ءم (1)



 -س ؟مكاادسل

 عمم اذإف . هنع لفغف سمشلا نم اذك هبيصي رم 7! نأ فرعي ناكدق اذه 2١ نأكف . ةتبلأ هيلع

 دحلا بيترت ىلإ لاقتنالا هل ") رسبت نأ ثبلي ملف ٠ ءازجألا هذه هنهذ ظحل اذه

 ليقف « مزاوللاو ضراوءلا نم اسايق ناك لب « للعلاب افلؤم ناهربلا نكي مل '* اذإ امأو

 رمقلاف  فسكتم وهف لظ هل عقي مل اذإو « لابقتسالا ىف لظ هل عقي ال دق رمقلا نإ الئ
 . اهنيعب ةلعلا ىطعب نأ بحي لب « دح (© اذه لثم نم داطصب (؟7 سيلف « فكتي دق

 50 ا موق دنعو « رمقلا بالقنأ موق دنعو « رتسلاف موق دنع 2'' ةيقيقحلا ههلعلا امأ

 . هلاعتشا دعب

 ثدح رانلا هيف تئفط اذإ و « رانلا هيف '؟*أفطت دق باحسلا نإ لئاق لاق "*نإ كلذكو

 . دعرلا دح ناهربلا اذه نم جرختتسد نأ نكمي هنإن « دعرلا توص

 لم أد ينأ بجي ىذلا هجولا الإ هل ةقيقحلاب دح الو هياع ناهرب الف «هل هلع ال ءىش لك امأو

 نظي نأ ''١''لصفلا اذه ىف انمالك نم بحجب ال مث . باّكلا لوأىف هانملع (١''لصف نم رك ذتبو

 نمضي مل لوألا ملعملا نإف « دحلا ىلع لدي هنإف ةلعب ناهرب لك نأ - سانلا ضعب نظ اي -
 . كلزكهلك نأ ""للعال « دحلا ىلع لدب ام فنصلا اذه نم نوكي دق هنأ نمض لب « اذه

 اناهرب ساقلا ناك ربك ألا دحمل اعون طسوأللا دا ناك اذإ هنإف : اة> ناك هنمم ول (1الو

 . '!"'دح هنم طبنتس مل كلذ عمو « ادرجم ربك ألا دحلل الءاهدحو (4١!ةجيتنلا هلع نم اذو>أمو

 هتاذب هلع طسوألا وه ىذلا ءىثلا نوكي ثيح اذه نوكي نأ هبهدف . كلذ نع نحن انغرف دقو

 دودح ىه امنإ نيهاربلانأ ١77 هوقل كحتسملانظلا امأو . اعم ةجدتنلل ةلعو « هيلع ةسكعنم ربك الل

 . نإ ص (9) . نيس س (') م رووا
 . لوقلا لب س («0) هل لل س (4)

 .٠ فرسكلل ةيقيقحلا هلملاو ص (1)
 ٠ لومف نزو لع ردصملاو دم ىنعمب بعت نزو ىلع ءىيط لعفلا )0(

 . اذه الو نم ٠١( . ةطقاصس س (1) و قالا لب س01
 ٠ هده ضم .٠ )1١6( ةجيتتلل س )١4(

 ٠ نولوقي نيح فيضإ مث “موق دنع” سا(



 دس ملال

 مهرغ امإو ٠ لطاب صاف « ىرغمصلا ىلعو لب « ىربكلا دود4لا ىلع ةشكعنم للع ىه ىلعسو
 هلإ ريص:سو « ءاصقتسمالا ق> هوصقتس مل لوألا ملعملا مالك نم م لصفو « راظنلاو ةيانعلا هلق

 سكش الو ءايشألا نم ريثك ىف تالولهملا نم صخأ نوكن دق للعلا نأ نينو « بيرق نع
 : لوقتف انضرغ وه امب انه اه لذتشن انأ الإ « اهلع

 « دودحلا لع اهيبنت ام هجوب ىطعت للعلا تاوذ 2١7 نيهاربلا نأ ىلع لد لوألا ملعملا نإ
 . دودحلا ىف ةذوخأملا لاءلا سنج نم 2') ةلعل ءىش ىفو ءىشل ةضراع ىه ىلا ءايشألا ىف كلذو

 ضراع وأ « ءىش ىف ضراع ريغ هنأل : ء *ل وأ « اقلطم هتاذ دوجو ىف هل ةلعال ام امأو

 ىطعي سايق ريغ نم هب قدصي دق هنإف 1 مولعلا ءىدابم هسنج نمو - ةلءالب  لوأ
 . دح ال بستكي دقف كلذ عمو . ةحضاو اهتيله لب . ةتبلأ ةيله

 ناهربلاب ساقي, الف «ددعلا ملع ىف ةدحولا لثم ءاعضو مولعلا ىف عضوي ىناعملا نم ريثك اضيأو

 سيل ابيرغ اعانقإ ءارقتسا وأ ىلدج مالكب هيف عنقأ امب رو « اعضو عضوي لب « (؟' هدوجو ىلع
 . هديدحم رذعتب ال كلذ نكلو « ملعتلا طرش نم

 الوأ ءىثلا دحي ام اريثك لب « ناهربلا نم هيلإ راصي نأ هيف عقوني امنإ دح لك سيل نذإف

 ئد اهف ىلا دودحلاو ةداذلا ناهربلا دودح م اصوصخو « هضراوع ىلع ناهربلا هدح نم صنتقبف

 يع راثلا ءوقطو . هيف راثلا ءوفطا مالا ىف ثدحي توص دعرلا نإ انلوق لثم «لولعم رخآ عوشو لع 00
 "هلع رانلا ءوفط نك نإو هنإف : ماتلا دحلا وه هدوو امههدحأ ال  امهعومجو «لولعم توصلاو

 هتل# دحلاو. ةي روصلا للعلا ليبس ىلع دعرلل ةلع توصلاف « هل لولعم توصلاو « تومملل ةلعاف

 هيروص هلع ةلملاب دحلا ناك اذإ و . ضعبل ةلع هئازجأ ضعب ناك نإو ؛ دودحلل ةيروص هلع

 هلع وه ءزح هيف ناك اذإ لول أديفم ناهربلا نوكي امو . ةلاحم ال هلع وه هنم ءزح لكف دودحلل

 . انلق ام وح ىلع لولعم وه ءزحو

 7 ةلعلا م فش 5 ناهربلا م )01(

 ٠ طلخ وهو '“مولملا ىدابم هسنج نم هلع الب ”* سا (8-5)

 ٠ هوجو أرقت م ٠ هدوجو ىلع نهربي الف ىأ (4)



 هل ؟موااس

 عبارلا لصفلا )غ1( .

 طيسوت ىف .لاحلا ةيفيكو « نيهاربلا ضعب ءازحأو دحلا ءازحأ ةكراشم ىف
 للعلا فانصأ طيسوتو دودحلا

 1 هج سبب ل ويس سس سس

 صقانلا ؟؟”دحلا امو ماتلا "”دحلا ام فرعن نأ « ؟''وزعن اهايإ ىلا دصاقملا ىف انعفني امو
 عيمج نمو « ناهرب ةجيان وه ىذلا صقانلا ؟'ددلا امو « ناهرب !دبم وه ىذلا صقانلا دحلا امو
 عيمج و . مسالا بسحب ىزاجم دح وه ىذلا امو « تاذلا بسحب قيقح دح وه ىذلا ام كلذ
 . ماسقأ ةعبرأ ىف رصحن هذه

 كلذ تاذلابدوصقم وه ىذلا ىنعملامهفي ومسالاحرشب لوق وه (ىل ام هجوب “دح” لاقيف
 ىنعم نوكي نأ قفتي نأ الإ مهللا « دوجو ببس ىلع الو دوجو ىلع لدي الو ءضرعلاب ال مسالا

 كلذو . دوجولا ببس ىلع ضرعلاب ام ةلالد ذئنيح هيف نوكيف « دوجولا فورعم ادوجوم مسالا

 حرش وهو الإ تاذ دح نوكي ال نك نإو ؛ تاذ دح سيل مسالا حرش وه ام ةهج نم هنأل

 ببس ناس نمضتو مسالا ىنعم دوجوىف كشال مسا حرش هنأ ىلع ءادّبالا ىف (؛7ذخأ نإف . مسا

 دوجو توب لبق ثلثملا دح رك ذ لثم «ةلعال طعم ضرعلاب وهف « ادوجوم ناك ول مسالا ىنعم

 دوجوم وه له هسمأ نم ىردي الو ءمسأ حرش هنأ ىلع الوأ "”ذخؤي.و دروي اسم هنإف : ثلثملا
 : هيالثلا :عالضألا ىهو ثلثملا بابسأ ىطعي نأ نم ديال «٠ مسأ حرش ذخؤي هنأ عمو . ىنعملا

 دنع م نأ قفتا اذإف . هذه هبابسأ تناك ادوجوم ناك ول ")اى ابابسأ ىطعي اذه لثم نوكيف

 هؤاطعإو . ةلعلل ايطعمو ادح ناسنإلا كلذ ىلإ سايقلاب لوقلا كلذ باقنا دوجوم هنأ ناسنإ

 . ضرعلاب مسا حرش وه ام ةهج نم  ةلعلل

 . ةطقاس ب « م )01(

 قوف نم نيتطقنب لوألا فرحلا طقنتو فورحلا سفت مسرت س « طقن نودب فورحلا سفن مسرت م ٠ اوزعن ب (")
 ٠ رظنن ىأربتعن ةدكل فيرحت اهلعلو

 يخوي م 190 تدخلا نس (15) . دحلاب س (؟)

 1 سس )53



 هس مو مح

 ناك .دوجولا ىنعم قفاوي مل اذإ مسالا بسحب لوقملا دحلا اذهو . دوجولا ىلع هتلالد كلذكو

 (؟©ارمتعم هئازجأ داحتا ناك تاذلا بسحب ناك "0اذإف . هجو نم ''١اربتعم ائيش هئازحأ داحنا

 لصتم هنأل امإ : نيهجو دحأ ىلع '"'ادحاو نوكي 4 لوقلا (؟7نأل كلذو : رخآ هجو نم

 امإو . هنود اف باك وأ '١'ةديصق لثم فااس اهف هرك ذ انم ىضم ام ةعماحلاا ةطب رألاب ءازحألا

 نوكي ىذلا دحلاو . ''دوجولا ىف دحاو ئ ىلع لدي سفنلا ىف ادحاو اًئيش ريصت هءازحأ نأل
 اداحتا  دحاو دوجومل اقياطم سيل مادام  هئازجأ داحتا نوكي نأ هبثوف ممالا بسحب
 بهذ هجولاو مسقلا اذه ىلإ و . سفنلا ىف دحاو لايخ ىلإ سايقلاب ذخؤي نأ الإ « ةطب رألا
 الامم ىنعملا ناك اذإ هنإف . مسالا حورش ىنعمب ىه ىتلا دودهلا عيمج ىف رمتسم ريغ هنأكف . موق

 سفنلا ىف لاي هلو الاحم ناك نإو ؟ اينادجو هلايخ نوكي فيكف «ةتبلأ سفنلا ىف هل لايخ ال
 . ريطي «0اناسنإ انايحم لثم ؟ ادحاو لايحلا كلذ نوكي فيكف « عبطلا ىف عمتجمت ال ءازحأ وذ

 [ ١1105 نوكت اهب ىتلا ههحللا ريغ ةهجي ادحاو نوكي نأ هاسعف « ادحاو لايخلا اذه ناك نإف

 نحنو « ةريثك هوجو ىلع (؟'لاقي ”دحاولا“ نإف . ةدحاو ةحيخصلا تالايخلااو ةيلقعلا ىناعملا

 . ىرهوج ىعيبط داحنا ىلإ "ريش لب «دحاو ءىشو دحاو ىنعم انلوق ىف ىنعملا اذهىلإ بهذن ال

 ىنعمل وأ لايبخل هنأل ةقيقحلاب ءازجألا دحتم وهف تاذلا بسحب نئاكلا دحلا امأو « اذه

 . دحلا هيلع لاقي امم هجو اذهو . ةيعيبط ةدحوب ةقيقحلاب دحاو (11"دوجوملوأ

 ادح ناهربلا ف هنيعب ذَحْؤي و دودحلا ىنعم دوجو (7١١هلع ىطعي ال رخآآ هجوب“دح””لاقيو

  لولعملا ىلإ هتفاضإ وهو - هلاك هيلإ ضو دحلا اذهّذخأ اذإ و . '"7ناهربلل ًأدبم نوكمق طسوأ

 . أربعم م 2( . اذإو ص (') 1 اربعم م )0(

 .٠ برأس (#)

 ٠ لوقلا ءازجأ عم ىلا ةي وفللا ةطب رألا ةعماحلا ةطب رألاب و « ءازجأ نم فلؤملا ديفملا مالكلا لوقلاب دارملا (©)

 : :ةذايلألا لع *"رسرأ"' لوقي + ام ةديضف نما :(5)

 لوم (لوقلا ىف ىأ) هيف لم نأ امإ و” وهف وطسرأ قطنم ىف دراولا امأ . اذهب انيس نبا ىتأ نبأ نم ىردأال ()

 . "© ضرعلاب ال عوضوم ىلع دحاو
 ٠ نيسلاب ريش ب عم ٠ )٠١( لاقت ةدحاولا م (؟) ٠ ناسإ ب ع م (8»

 . هيطم ٠ )١١( دوحجوللاس )١١(

 هز هسفت تفولا فو « رمقلا فوك لع تاهرب أدبم هنإف « سمشلاز رمقلا نب ضرألا طسوت لثم (1)
 ٠ فروسكلا دح نم



 ل مولا

 ءاطعإ ىف هلاكو «هلعلا ىطعي 21١ او « دودحلا ىنعأ : ءايشأ ةئالث هيف عمتجا « دودحللا عضوو

 ناك امل الإ و « ضعب ىلع اهضعب سكعني (2'”ةيالثلا ءايشألا هذهو . لولعملا 5 ذ وهو تدلعلا

 (؟) دحلا لولعم وه دحلا لاكو « ناي واسم دخلاو دودحملا نأل . 0 رول 00

 ةيالثلا رومألا هذهو . نيلو الل واسم اضيأ وهو « دودحلا عيمب دجويو « طقف هنع دجوي ىذلا

 . ني.ايقب ام عوضومل دحلا لاك جتني ناهرب اهنم نوكي نأل ةعوضوم
 نكيل : اذه لاثم . «"ادحلا ءازجأ عضو نم سكعلاب ناهربلا دودح عضو ىف سمألا نأ الإ

 نكيلو . ميغلا ىف رانلا ءوفط وه ةلعلا وه ىذلا دحلا اذه نكيلو « ةثالثلا دودحلل عوضوملا وه ميغلا

 تئفط ةبوطر لكو « ران اهيف تئفط دق ةبوطر مغلا نإ : لوقتف « تود ثودح وه هلاك

 « دعر وهف مغلاف ثدحي تود لكو«توص هيف ثدحي مغلاف « تود اهيف 27'ثدحي ران اهبف

 امهدودح رغصأ نيت رص 20 نيناهرب ءازحأ ةيالثلا رومألا هذه تراص دقف . '"”دعر هيف ثدحي ميغلاف

 ثودح م , ةيالثلا هذه نم روك ذم لوأ رانلا ءوفط ناكف . ميغلا وهو ةيالثلا رومألا عوضوم

 هن ل كرش ال لالا ءوفطو هل رألا نافرلا جتك قب فت ترضلا فوقع ناو ..تروسلا
 ىناثلا ناهربلا ىف ةثالثلا هذه نم روكذم رخخآ وه دعرلا وهو  دودحلاو . ةجيتن ال ناهرب أدبم

 . ةيناثلا ةجيننلا ىف روك ذمو

 توصلا مث « دعرلا ئيث لوأ تركذف تدكع ىدح فنلأت ىلإ دودحلا هذه تددر اذإن
 . هيف رانلا ءوفطل ماغلا ىف ثداح تود دعرلا نإ تأقف : ماهغلا ىف راناا ءوفط مث « مالا ىف ثداحلا

  1١ءارشأ ةثالثلا ب عم (0) :: لسور ٠

  (0دحلا س ٠ دجو ىنعمب ةمان لا دودحم ناك امل الإ و هلوق ىف “ناك ” نأ ظحالي و 5

 لولعم وهو « دحلا لك وه لوألا ءزكاف ٠ سمشلا نيب و هنبب ضرألا طسوتل رمقلا ءوذ لاوز هنأب فوسكلا فيرعت ىف
 . لماكلا دحلا فلأتي امهعومم نمو « ىناثلا ءز4

 (ناهربلا ادبمو طسوألا دحلا وه ىذلا ) ناهربلا ىف امدسقم ناك ام نأ دودقملاو ٠ بيترتلا انه عضولاب دارملا )هر
 .زملا هنم نوكتي ( ربكألا دحلا وهو) ارخؤم ناك امو « قباسلا لاثلا ف ضرألا طسون لثم دحلا نم ىناثلا ءزحلا هنم نوكس
 ٠ هس لاثملا فرمقلا هوض لاؤز لثم.دهلا نم لوألا

 . طخ وهو توص سا 207 .. ثدحي اهنإف س (3)
 . طقف نائاهرب امهنكلو ٠ نيهارب س 0



 دل مول د

 . دحلا أدبم راصف '''ناهرللل ةجيتن ناك امو ؛ دحلا رحخآ راصف ناهربلا أديم ناك ام بلقنا دقف

 بضغلادح ىف انلوق دحلا اذه ريظنو . '” عيمجيل اعوضوم سعألا رخآ الوم ناك ىذلا دودحنا راصو

 تمدق تذددَح اذإف . ناهربلا ةجيتن وهو « باقلا مد نايلغ هلاك ريظنو ؛ ماقتنالا ةوهش هنإ
 .ماقتنالا ىهتشي نالف : تلق تنهرب اذإ و . ماقتنالا ةوهبش وهو :هلعلاب هتفدرأو بلاقلا مد نايلغ

 سنحلااو' .بلقلا مد نايلغ ترخأو ماقتنالا ةوهش تمدقف .هبلق مد للغ ماقتنالا ىهتشا نم لكو

 . "ناهربلا ةجيتن وه ىذلا دحلا عم الاد

 أديم وه ىذلاو«'؟'ةداملا نم ةلاحم ال نوكي ناهربلا ةجيتن وه ىذلا دحلا نأ موق نظ دقو

 فوسكلل 277 لعافلا أديما وه ىذلا ضرألا طسوت نأ اوبسحو « ةروصلا نم "”نوكي ناهربلا

 « فوسكلا ةدام ةهج نم اهناكو « ةيدام ةلع ءوضلا قاحمتا نأو « فوسكلل ةيرود ةلع وه

 . عون لك نم ناهربلا ىئدابمو ةطسوتملا للعلا نوكت لب . كلذك سيلو

 ةجبتن وه ىذلا دحلاو ناهربلا أدبم وه ىذلا دحلا نم عمتجما ماتلا دحلا لمجي لوألا ملعملاو

 وهو « ملعتملا مهف ىلع اراصتقا ناهربلا أدبم وه ىذلا دحلا كرتيو « ماسقألا نم امسق ناهربلا

 عضاوم ىف هيلإ انرشأ م .ماتلا دحل "7 دعب ةقيقحلا ىف عبارلا وهو « ركذ امم جراخ مسق ةقيقحلاب

 اهدوجول بابسأ ال تاوذو ٠ ال للع ال رومأ دح عبارلا لعجت امئإ لب . ليلق دعب هيلإ ريدنسو

 ناهرب أدبم وه ئ '١' كانه نوكي الف ٠ *'لولعمو ةهلع وه ئثث ماتلا اهدح ىف سيلو « هجوب

 . ناهرب ةجينن وهرحأ وشو

 ناهرب أدبم نوكينأ زوج نكلو « ناهرب ةجيتن وه دح ىلإ ىدؤي (١١٠ناهرب أدبم لك الو

 . دحلا نع ةجراخ ةضراع رومأل

 )١( ناهربلا س .٠ ١'( دحلا ىأز نيب عم ىلا ةيضقلل اعوضوم ىأ ٠

 )( نيذللا نيسايقلا نم لوألا سايقلا ىف ىربكلا ةمدقملا ىف دراو وهو *“ توصلا ” وه روك ذملا لاثلا ىف سنحلا

 اههاىذ .٠

 ٠ ةيدام هلع نوكي ىأ (4)

 . ةيروص هلع نوكي هانعم ةرومصلا نم هلوقو .٠ ةلاحم ال ل س (5)

 . لولعم هلع س (6) . وهو س (0) ٠ ىلعافلا س (6)

 ٠ هل هلع ال ىذلا ءىثلا دح ةلاح ىف ىأ (9)

 ةطقاس نس (1)



 تو

 ءىثل ادح سيل ةقيقحلاب هنأل  ادح هانعمل دوجو ال مسال حراشلا 21١ مسقلاب دن ىل اذ

 ةلالد ليبق نم وه ناهربلا ةجيأن نإف « ةثالث ةيقيقحلا دودحلا تيقب - ءىثلا دوجو تبي ىت>

 مسالا ةلالد ليبق نر. ةطيسبلا ءايشألا دودح لعجمت نأب سأبالو .ادح راص دق هنأ الإ مسالا

 ةدوصغ ءايشأل 29 الإ اضيأ نوكتال اهنأ هذه ىف طرتش نأ الإ مهللا « ادودح تراص دقو

 اهبيكرت ىتلا ءايشأالل ىتحو . كلذ نم معأ مسالا ةلالد لعجتو « ىناعملا بيكرتو مسالا ًدلالد

 تحت اعون وأ امسق نوكي هنإف "*ناك فيكو . كلذ وحنو سطفألا فنألاو ضرب الاك ضرعلاب

 الإ لوألا ةكهفلا ةققلطا نورك ةلف كلذ

 . هبساني و ناهربلا ف لخدب نأ هنأش نم ام دودهلا نم نأ تفرع دقف

 ادح ءىثثلا كلذ لعجيف «رغص الل ربك ألا دوجو نم '؟!فرعأ ءىثثل ربك ألا دوجو ناك !ذإ و
 رثك أ رغصأالا ده رهظي ايتاذ اضراع ربك ألا ناك اذإ و. لوألا لكلا نم سايقلا نوكيو طسوأ

 دحلا دح بلس ناك نإ و .لوألا لكلا ليبس ىلع رغدألا دحلا دح طسوتف رغص الل هروهظ نم

 « ريغال ىناثلا لكشلاب كلذ اني ءالوم دحلا انظفحو. ربكألا باس نم رهظأ رغصألا نع ريكألا
 نع هبلس نم رهظأ رغصألا دحلا دح نع ربك ألا دح بلس ناك اذإو . ةروضلا فرحت نأ الإ

 . ةروصلا 2 نأ الإ « ريغال لوألا لكشلاب كلذ ا رغصألا دحلا

 نإ و سيل هنأو « 27” ءانغ لو اللو (”7 ءانغ لاعتسالا ىف ىناثلا *لكشال نأ نيبتسن اذهب و
 . ©" ىلاثلل صاخ ءانغ الف لضفأو ىلوأ لوألا ناك

 4 ماتلا هدحلا هباطو ءىال ءىثلا باط ىدنع ءاوسف : قدصلاب كل حوبأ نأ تأش نإو

 ءىثلا دحل دوجوم اذك نأ ذخأي نم نأكو . هل ماتلا هدح بلطو ءىثلل ءىثلا بلط كلذكو
 سبلف : رخالا ههجولا كلذكو .لوألا بولطملا ىلع رداصم وهف ءىثلل دوحوم هنأ نيب نأ ديريو

 . ناك افيكو سس (؟) . ةصقاس س .٠ 1١( حراغلا لوألا ممقلا س 01(

 ٠ ناكر بخ فرءأو هك ١ نع 5

 « انع ب . نيعلاب ءانع (1) . لكشلا م (0)

 سيل اذه نأ الأ « ىناثلا لكشلا نم لضذأو ىلرأ ناك نإ و لوألا لكشلا نأ ةرابعلا ىنممو ٠ ىناثلا ب ء م 200
 . هل ءانغ ال ىناثلا لكشلا نأ هانعم

 ١



 د اوما

 تاسايقنوك امنإ اذه لاثمأ نكلو . هدح لم الإ ءىثلا لاو فك عحرخإ ءىنثلا عضو

 ادح ناكو طسوألا ؟ذ اذإ و « هانعم مهرضَحي مل "'0هدححو رغصألا مل كذ اذأ هل موق ىلع

 نأال هيلع ربك ألا لمح اولبق مث هور وصتو رغصألا طسوألاب اومهف « ربك ألا ركذ مث « رغصأالل
 .ىث لمع محي ناك فيكف ١ اموهقم نكيمل عوضوملا نأل لب « ىدبصتا قاطموت طسوألا

 امأو«تاذلاب روصتلا ىف عقي امنإ طسوألا نوكيف . هل هقيدصت بحي ام قدص مهف اماف . ؟ هيلع

 لومح اواموهفم عوضوملا ناك ول هنإف : لومحلل دهلا ناك نإ كلذكو . ضرعلابفا قيدصتلا ىف

 ىلع انيبب لما ناك نإ هنإف : طسوأ ادح دحلا طسوي نأ ىلإ جيتحا امل « هدحب لك « اموهفم
 نإف . 2١ دحلا طيسوت عفني مل" انيب دحلا ىلع نكي مل نإ و « دودحما ىلع انيب نوكي هنإف دحلا

 رعشنال وهو هدح طسوو « هدح ثيح نم ال « اموهفم « الثم رغصألا نكيلو « اههدحأ ناك

 لاح لثم كلذ نوكي لب « اضيأ دح وه ثيح نم دحلا طيسوتب عافتنالا نوكيءالف « دح هنأ
  قطانلا ناويحلا طسوي مث ؛ ةماقلا بصتتنم كاححص هنأ نم لب «هدح نم ال ناسفإلا روصتس نم

 بصتملا كاحضلا ىلع هدوجو('”نهربيل طسو امنإ و .ارهاظ قطانلا ناويحلا ىلع زييقلا لمح دجيف

 نوكيف «ةماقلا بصتتنم اك امض هنوكل اعوضوم ناسنإلا ظفل لمحي هيلع نهريملا ناك نإف . ةماقلا

 ناويحلا ذئني> راصف « قطانلا ناويحلا ريغل امسا ناسنإلا لعج دق نوكيف « قطانلا ناويحلا ال هدح

 اذإ كنإف . ناكملا اذه ريغ ىف تفرع ام هل اًدحال «ةماقلا بصتتملا كاحضلل امسرو امزال قطانلا
 كاحض هنأ هدح مسالا اذه ناك « اناسننإ ةماقلا بصتتم كلحض وه ام ثيح نم ءىثلا تيمس
 لمجيمل نإ امأو . رغص الل ادح طسوألا نوكي ال انه اهف . ءامسألا ىف ةشقانم الو ةماقلا بصنتم

 نإيف 7 هل ضرع سيل رخآ ءىشل قحال وه'*) ىنعمل لب « مسالا ءازإب ةماقلا بصتتملا 4” كاحضلا
 لوم هنأ امولعم '"!اذهنوكي الف« قطان ناويح هنأ هل الوهحمناكوةماقلابصّسم كاحض هنأ هنم ملع

 (30ىهتاذلا هذه نأ ارهاظ ناك نإ و. ةجيننلا مزاتف رغصألا ىلع لوم طسوألا نأ لعي ىتح هيلع

 ناكف لوألا هجولاىلإ داع هتيام الوهجم نكي مل اذإ وب (؟!هتيئام الوهجم نكي ملف قطانلا ناويمحلا

 هنأ الوهعوتاذلاكلتل دوجوم هنأ امولعمناك نإو. ١٠2'ادحاوقطانلا ناومحلاو ناسنإلل بلطلا

 . فيرعتلا دحلاب دارملاو ٠ طقاس م (5-70) ٠ واولا نودب هدحم )01(

 ٠ ىبعمي م 0( . كحضلا م 7 . نهربم م 6

 ٠ وهاس « م )4( ٠ ةطفاس س 00 .٠ ىحآلا كلدل س 5(

 38 .دحأارم .٠ ممابيه.  )4٠( ةطوقم ريغان (9)



 سس 784غ ص

 ١١ ىنعي نوكي ال هنأ ايناثو ؛ [ ب ١١5 ]دح وه ثيح نم دحلا طسوتي مل الوأ نوكيف .« هدع

 بحي ام مسالاب ىتعي ىناعلا نوكي نأ (* زوجي هنأل كلذو . ناسنإلاب نحن ىنعن ام تاذلا كلي
 دحلا ىنعم لمح فرع اذإ امأو . هل هبنتي الو ديدحتلا نع زجعي وأ لفغي هنكلو « هب ىني نأ

 دا عضوو مسالا عضو اذإو . هدح هنأ لهجي مل © هيدح نيب لصفو هل هدوجوو هيلع

 نع لإ ( هديدحم نع بهذي ام ةلفغ نع سيلف © ىرحملا كلذ هِرْحي لو دع هنأ ىلع هذخاي ملو

 همل ل دنع لذغي وأ هروصتس امم رح ام ائيش لب .دلا كلذ ؟؟2ال مسالاب هدارص نوك.و « دصق

 كلذكو . هبلإ تفتلي ال باوصلل (©' اعلاخ ناسنإلا كلذ نوكي وأ «دحلا اذه ريغ هانعم ناكل هيلع

 . ربك ألا "7 بناج ىف مالكلا

 بجاوف للعلاب متت امنإ  اهرثك أو اهضعب  دودهلاو « اهلك ةيقيقحلا نيهاربلا تنك (ىلو

 : لوقنف للملا مك فرعن نأ

 وأ ءىثلارخخالاو . هسفن ىف هدوجو ةقيقح ىف ءىشثلل ةروصلا اهدحأ : 2 ةعب رأ للعلا نإ

 ءوهلصح لمفلاب (*اهتلمح اذإ (”هدوجو ةروصل ةلباق ةدوجوم الوأ نوكت نأ جاتحي ىلا ءايشألا

 ةدام نيب عم هلجأل ىذلا ءىثلا عبارلاو . لعافلا وهو  ةكرحلا أدبم ثلاثلاو . ةداملا وهو

 ءىثل ةلع نأل كلذو . ىطسو ادودح عضوت نأ حلصت اهلكو . مالا وهو - هتروصو نئاكلا

 نيتب وازلا عومجمل ةيواسم ةرئادلا فصن ىف ةعقاولا ةيوازلا انلقاذإ الثم .امهنيب ةطساو ىهف ءىثث ىف

 ناك نبي واستم ناطحلا ناك نإ ىتح « ةمئأقل ناتلداعم امهو « رطقلاو ١٠!اهببطخ نم ناثدحت نيتللا

 ٠١١( ىنعي امني س .٠ )'( زوجي الم .

 . ال لدب نأل س (4) ٠ هيدي سس (')

 .٠ باوصلل نم الدب باوصلا نم أره ةلاخلا هذه ىفر ٠ ءايلاخ اهلعلو ةثالثلا تاطوطخملا ف ازكه (6)

 )١( بلاحلا سس .

 باّدَكلا نم رشع ىداحلا لصفلا ىلع اقيلعت دروفسك أ ةعومجج ىف ةيناثلا اقيطول انأ مج رثم رويم ذاتسألا لوقي (0)

 هباك ىف هسمت عوضوملا نع هركذ امب نروق اذإ اسال « ضومغو ةب وعص نم ولخي ال انه لاعلا ىف وطسرأ مالكنإ ىناثلا

 « امئاد ةيروصلا هلعلا سايقلا ف طسرألا دحلا ربتعي لصفلا اذه ىف هنأ رهاظلاو ٠ قطنملا دعب هفلأ ىذلا ةعيبطلا دعب ام

 ربتعي ثيح 1113:8108 11,195* 18,19 ىف وطسرأ هدررأ ام نراق ٠ ةجيننلا اهنع مزلتىلا ةيداملا ةلملا سايقلا تامدقمو
 ةدحتم (ةيئاغلاو هلعافلاو ةي روصلا ) ةنالثلا لاعلا ربدعي ةعيبطلا دعب ام ىف هارت ان و ٠ هتجيقل ةيدام هلع ةباثمب سايقلا تامدقم
 عامج ةيروصلا هلعلا ربتعي انه ءارن ( 365 1,1070”1044 026 ) امنع ازيمتم ائيش ةيداملا ةلعلا ريتعي و « ةيفالتم
 . تامدقملا دودح نيب ةيقطنملا ةقالعلا نع فشكت ىلا ةمانلا ةبيرقلا ةلعلا ناهربلا ىف طسوألا دحلا ربتعي هنأل اهلك للملا

 . امهطخم )٠( . هتلح ص (9) :: ووعي و ةرؤيلل نم: 480



 سل وود

 ن.تءوازا وأ « نيتعاق فصن وأ ةمئاق ىفصنل ةي واسم ةيواز لكو « ةماق فصن 2١١ |ههنم لك
 دلداعملا وه طسوألا دحلا نوكيف « ةمئاق ةرئادلا فصن ةيوازف « ةمئاق ىهف « ةمئاقل نيتلداعم

 (؟!(بنوكل هلعلا ىه ةمئاق !''اهنوك نإ لب لاقي الو« ةلثمألا هذه لاثمأ ىف ححاسن نأ بحيو
 دلل هيف عضو لاثم اذهف . قيقحتلا ةلثمألا ىف ىعاري الأ بحي لب . ةماقل نيتلداعمل ةيواسم
 سديلقوأ نم عبارلا لكشلا ىلع ناهربلا وه اذه نم رهظألاو . ةير وص هلع طسوألا

 لهأ اوب راح مل ةئينأ لهأ نإ : لئاسلا لاؤس باوج ىف موق لثم ةلعافلا ةلعلا عضوت دقو
 باوملا اذه ىطعأ دقف . ةنيأ لهأ اوسبك كئلوأ نأل اوب راح امنإ مهل لاقيف « ؟؟' اذك دلب

 . ةكرلا أدبم وه ىذلا لعافلا ببسلا

 نالف :لوقي هناكف .حصي ىكل لاقيف'*'ىثمي مل انالف نإ '*!لاقيف ةيماقلا ةلعلا عضوت دقو

 كلذكو . ةياغلا نم وه طسوألا دحلاف . ةضاي رال شمب حصي نأ بلطي نمو « حصي نأ بلطي
 لاقيف ؟ ءادءلا دعب ىثمي نأ بجي مل كلذكو . ثاثألا ظفحيل لاقيف ؟ تيبلا "'ناك 2 لاقي

 . ةياغلا وه هلك ""'اذه ىف ةلعلاو . مذلا دسفيف ءاذغلا وفطي الثل

 تاداضتم نم بكم هنأل لاقيف ؟ناسنإلا تومب مل لاقيف «ةداملاو عوضوملا ىطعي دقو

 ءىشلا دودح اهنم ذخت نأ حلصت ىهف «ىطسو ادودح لعجن نأ حلصت ىلا للعلا هذهو

 ( 1١0ةطقاس س ٠ ني رازلا نم لك دوصقملار ٠ ( 0ةنولا ح .٠

 3 0 ء نحب را عم سوراس ىلع مهتراعإ بيس سهلل نين ألا هب راع ره رطسرأ هك ذي ىذلا لاملا (4)

 5 سرفلا رك ذي نأ انيس نبا أئي م

("6 

 ' ىثمي مل انالف نإ ليق اذإ هنأ لثم س (0-ه)

 . كلذم (ا/ر 0
 كلذ م .٠ دجو ىأ (1)



 0 لا 7

 ١ سماحلتا لصفلا

 فوقولا متيل نيهاربلاو دودحلا ىف للعلا فانصأ لوخد ليصفت ىف

 ناهربلاو دحلا نيب ام ةكراشم ىلع هب

 ؟ىثمي مل بلط باوج ىف مضملا ءوس قوت لثم ةديعب ىه ام اهنم للعلا نأ لعب نأ بحي

 داضتو ؛ لعافلا أدبملا نم كلذو؟2”نالف يح مل بلط باوج ىف "”ةدشلاو ؟ ةياغلا نم كلذو

 طخ ىلع طخ مايقو ؛ ىرصنعلا أدبملاب كلذو ؟ ناويحلا تومي مل بلط باوج ىف ناكرألا
 . ىروصلا أدبملاب كلذو « ةمئاق اذكةيواز نوك بلط باوج ىف

 ةنوفعلاو « 4” ىثملا ةياغب باوخلا ىف دربلا ءاليتساو طلخلا ناقتحا قوت لثم ةسرق اهنمو

 أدبملاب باوحللا ف ظالخألا ىف بطرلا ىلع سبيلا ءاليتساو « ىلعافلا ىحلا «** !دبمب باوحلا ىف
 نوكل 2" ىروصلا باوحلاا ىف '"' نيتيواستم نيتيواز نع طخ ىلع مايقلاو « تولل ىرصنعلا
 . ةمااق اذكةيواز

 ءادسسبلال لقتل اكف تاذلاب 8” ىذلا امأ . ضرعلاب وه ام اهنمو تاذلاب وه ام للعلا نمو
 أدبملا باب نم 2!''وهو « 4) حبشلا سكعل ةلاقصلاك و « ىلعافلا أدبملا باب نم وهو طئاخلا

 ( ادومع طحللا نوك تايثإل أدبم ١١١ نيبنحلا ىف نيتي واستم نيتي وازلا نوك لثمو © ىرصنعلا

 أدبملا باب نم وهو « ماعطلا لبق ىشمي هنأ تابثإل ةحصلاكو « ىروصلا أدبملا باب نم وهو

 . ىماعلا

 (1١) ةطقاصس ب « م 8

 <( ةدشلا .كلذكو س ٠ ىف دراووه 6 ) هرششلا ىه ةيقيقحلا ةيلكلا لملو ””ةدشلا ”ازكو ةنالثلا تاطوطخملا اهمسرتو

 ص ةيريصنلا رئاصبلا ١76 لك ألا ةرثك ببسي هنأأل ىمحل ةديعب ةيلعاف هلع هرشلا نأل (ايفرح انيس نبا نع فلزملا لقني ثيح
 ىلا ببست ةنوفعلاو « ةنوفعلا بيست لك ألا ةرثكر .

 ٠ ىشملا ةياغ نع باوحلاا ىف هدصقر ىثثملا ةياغ بلط باوج ىف س 0 . ةطقاس س ("')

 . حبشلا ةروص الع سكعنت ىلا ةأرملا ةناقسك ةلاقص لياري ل . ىلا س (6)



 هس مول -

 (1) ةيديدحلاكو ؛ لعافلا أدبملا ءاطعإ ىف طئاملا مادهتال ةماعدلا لاويكف ضرعلاب ىتلا امآو
 طخلاا نم مئاقلا طحلاا ىلع ةعقاولا ةي وازلا نوك لثمو ب ىرصنملا أدبملا ءاطعإ ىف حببشلا سكعل
 ىلا لالكلاكو ؛ ىروصلا أدبملا ءاطعإ ىف -ادومع طخلاا نوكل «ةمئاق هيلع موقملا طخ ىزاوملا
 . ىئاكلا أدبملا تابثإ ىف : زنك ىلع روثعلا وأ ماعطلا لبق

 نوكو . لعفلاب نوكي دقو ةوقلاب نوكي دق بابسألا هذسه نم دحاو لك نأ اضيأ ملعاو
 ةوقلاب هنوك سيلف ةوقلاب ناك اذإ () امأو « (:0لءفلاب لولعملا نوكل ببس (؟)وه لعفلاب ةهلعلا

 . هسفن نم لولعلل (4» كلذ لب « ةوقلاب لولعملا نوك سفنل ايبس

 دقو « ىنزحلا (ه:لولعملا ءازإب امزح نوكي دقو « اماع نوكي دقو اصاخ ببسلا نوكي دقو

 . امكن وكي

 . ةلاحم ال لولعملا دوجو امهنم دحاو لك نم مزلي ةروصلا دوجوو ةياغلا دوجو نأ معاو

 امأو . ةيلعلاب مدقأ امهالكؤ . نامزلا ىف هدعب نوكت دق ةياغلاو « نامزلا ىف لولعملا عم ةروصلاف

 لولعملا اهدوجوب دجوي و ةرورضلاب (3) ةرومملا اهمزلي ةيعيبطلا رومألا نم ريثك ىفف ةداملا
 ةرورضلاب نوكي ةيعيبطلا رومألا نم اريثك نإ : ةياغلا عنمت ال ةرورضلاو . ةلاحم ال ةياغلاو

 تلصح اذإ « ةضيرع (3) نيحاوطلا نانسألا اهنم تقلخ ىلا ةداملا نأ لثم « اعم «” ةياغلاو

 وهو «ةياغو مال امهضرع ةقلخ نإف كلذ عمو . ةرورض ةروملا اهمزلي دادعتسالا ماس
 هب رض ىذلا لشملاو . ماعطلا عطق وهو « ةياغو ماَقل باينألا ةّدذ> ةقلخ نأ مك « ماعطلا نحط

 © عسوأ ىه ىتلا ىراخلا ىف جارسلا ءوض ذفني مل ليقف لئس اذإ هنأ اذهل لوألا ملعملا :

 « ءازأل !فطلل لاقيف ةيرصنملا ةرورضلا بناج نم باجي نأ نكميف ؟ ذفني نك نإ

 اذإ كلذكو . (0» قلزنو هيف رثعتل الثل لاقيف ةيماعلا ةلعلا بناج نم باحي نأ نكميو

 . امأنب وم (0 . طقاسم (5-') .. ”ةيدخلاكو نع 0

 . روصلا ب م (1) . لولعلل ايري س (5) . كلذ لكم (4)

 .٠ نحاوطلا س (4) . ةياغللو ص 2

 صنلا امأ ٠ ةضماغ ةميقس تتاف ىلعسرألا صنلل ةيفرح ةمح رت انه لفن دق انيس نا نأ ىهاظلاو . ةطقاس س 0

 ماسم نم ةرورضلاب ذفني ةريغص ءازجأ نم فلأتي ىذلا ىثلا نأ (1) (نيدنل) ماضنلا قادنع هوقلا نإ ”” وهف ىلمسرألا

 اهأرق اك ©“ ريغتي ال” تسيلو ) ** رثعتن ال اننأ ىهو ام ةياغلو (ب)  ذافنلاب رشتتي ءوضلا نأ ضارتفا لع  .اهبنم ربك أ

 ريش --80(٠ 56ب 44 دروفك أ ةمرت نراق - 4مم ص سنوب نب ىم رشب ىلأ ةمجرت ىف ىودب نمحللا دبع روتكدلا
 . حابصملا ةءاضإ نء ةيئاغلا هلعلا ىلإ ريخألا اذهب



 ل ؟ةمة ماد

 باجيو « ”2١ ءافطنالا ةرورضل لاقيف ةرات باجيف ؟ باحسلا ف توصلا ثدحم مل ليقف لثس

 ةرورضلا هذه تسيلو . '"اهلاثمأ ىف سروغاثيف هلوقي ام ىلع ةي واحلا باعتأ ديدهتل لاقبف ةرات

 . عبط ةرورض لب رسق ةرورض

 ةداملا كلت مامت نأل « مالا لصحم نأ دادعتسالا لوصح دنع مزلي ال داوملا نم ريثك فو

 (؛) كلزك . ةروصلا ىلإ ىهتن ام هرحخآ ىفو(0نامز ىف عقت ةكرح لكو «ةكّر م هلع نم ةكرحب لص

 رمنعلا نأل ؛ هدحو رمهنعلا دوجول اضيأ ةروصلا دوجو اهيف مزلي ال اهنإف « ةيعانصلا رومألا ىف

 «جراخ نمو ةبيرغ ةلعافلا ةلعلا تناك نإف . ةهلعاف لعب الإ ةروصلا ىلإ قاسني ال عضوم لك ىف
 تناكو؛ءىثلا رهوج ىف ةدوجومو ةيعيبط :هلعلا تناك نإ و . درت مل امب رو رصنعلا ىلع تدرو امب رف

 ثدح اذإ اهلعف اهنع ردصب الأ * نكمي مل « ةيعيبط ةوق اهنأل تاذلاب و ريخستلاب لعفي ام
 . هتق الو ماتلا دادعتسالا

 لباقلا عضو عم هعضو نم بحي سبل 5١ ام ةكرحأدبم ىه ىلا ةلعلا ليبق نم نأ ملعاو

 ةيعيبطلا ىوقلا عيمج نإف . لولعملا عضو لباقلا عضو عم هعضو نم بحي ام اهنمو «لولعملا عضو
 سيل « كلذ هبشأ امو ةيقوشلاو ةيدارإلاو ةيعانصلا ىوقلاو . لعفلا بجو ةلعفنملا تقال اذإ
 ىهف «ةرورض اهطلاخي 20نك نإ و « للعلا هذهو .لاعفناولمف ةهلعفنملا ةوقلا عم اهعاتجازنم بحي

 . (5) قافتالاب ال (4) ةياغلا لعفب

 تناكامب ر ةياغلا نكل . اهلك بابسألا تعضو دقف لعفلاب لولعملا عضو اماك هنأ معاو
 . شارفلا دوجو عم عاجطضال اكةوقلاب ةدوجوم - .نايعألا ىف ىه ثبح نم

1 
 دعرلا ثردحلا هب رورضلا ةيعيبطلا 'هلعلا اريتعم كلذ ناك دقو « باحسلا ىقرانلا ءافطنا ديربي

(1١) 

 ”٠ نوب ررغايثفلا معز ايف سوراط راط نونكسي نيذلا كئلوأ بولق ىف بعزلا ءاقلإل ا راذنإ وأ””دروفك أسصن ىف (")
 . نكي ملس (0) . لاخلا كلذكو س (4) . نامز ىفالإ عقنال س (0)
 . دق ناك سص (0) 7 ملا ةلملا ليبق نم نإ هلوق ىف نإ مما ىهو لوصوم ممأ انه ام 5(

 . ةياغل لفعت ص (»

 هنأ نم مهرلا لع ةيئاغ لاضأ يه اههبشي امو ةيناسنإلا لاعف لاك ب ةيدارإلاو ةيعانصلا لاضألا نأ ينمي (1)



 دهس و46 -

 طورمسل ابيس 21١ ريصيي امتإ نكلو « اقلطمو هتاذب ١١( ابمس نكي مل اذإ ببسلا نأ معاو
 «ببس ةيدأت نوكت ال «ءىثشلا ناك »ل باوج ىف هدحو هتيدأتف « اديعب نكوأ « (:) ةنراقم

 «اببس 5 هتاذل اهب ه١ ريصي و طورشلا كذ ىف ةياغلا غلب ىتح (4) ناكم ملِل قب دق (4» نوكيو
 . بيرقلا ببسلا غلس ىت>و

 اهب نرتقي دقف « اللع نوكت نأ ىف اهيفكي ال (* اهتاوذ دوجو ىلا للعلا نم اريثك نأ ملعاو

 كلذ نإف : ةدربم نويفألا ةوق نوك لثم «لعفلاب هلع اهيف ةوقلاب ةلعلا نوكت نأ بجويف طارتشا

 . ناسنإلل ىتلا ةيزيرغلا ةرارحلا نم نويفألا لعفنا نأ قفتا اذإ نكلو اعاد سيل

 ىتلا ةصاخلا ةبيرقلا ةلعلا ىطعأ اذإ امام اناهرب نوكي امنإ ناهربلا نأ هلك اذه نم (+» نيف
 . لعفلاب و تاذلاب

 لخت ال اهماقب اهدرويف « ةيهاملا للع هل ايف للعلا هذه لثم ىلع لمشن ىذلا وه ماتلا دحلاو
 تايتاذلاب يملا سيلديدحتلا ف ضرغلا نإ( 37 فلس امف انلق دسق 50 هنإف . ةتاذ تناك نإ ائيش اهنم
 ]/١١1 ١[ ىناعملا زمءىش نوكي الىت> ىنعملاف هل ةيواسملاو لب «ةسكاعملا ىف( ١١٠دودحلل ةيواسملا

 زييقلا لع اراصتقا كلذ نم .ءىشب لخأ نإف . هياع لّمشاو دحلا هتمضت دقو الإ دودحلل ةتاذلا
 1١( لب « هتايتاذ 05 ضعبو هتاموقم ضعبب تسيل هتيهام نأل «© ةهتيهام ىلع لد 001اف

 ١6( هتاذ فرع اف ضعبلا فرعي ملو اهضعب فرع نه 1 ةداذلا هيناعم عيمج عاتجاب وه

 . اهلكب ءىثلا ةيه امل ةيزاوم ةروص سفنلا ىف لصحي نأ ديدحتلا 0٠00 نم ضرفلاو . ماقلاب
 .كلزك ناك اذإف . ناتاذ ءحاو ءىشل نوكي ال م « نادح دحاو ءىشل نوكي ال ببسلا اذهلو

 نأ الإ . هدح ىف اهاك ذخؤت نأ بجو « ةيتاذ للعلا عيمج ىلإ هتفاضإ ام تادودحلا ىف ناكر
 «ةلاحمالعىثل 177للع للعلا هذه نأل : هسنج زيح ىف الهلوصف زيح ىف نوكت نأ بحي للعلا هذه

 )١-١( هنراقت س (') . سيف طقاس .٠ )©( امس .

 ٠ هريصيو س (©) ٠ بلط ناكم ( ماللاب مللاب اهلعل ) مكلاب بلاطلل قب دق نوكي و س (4-4)

 ٠ ةطقاس م () ٠ اهتاذ س (0 . اهتاذل س ١(

 ٠ دردحل بم م ٠ )٠( فلس ايف ارارم انروك دق انإف س (9-4)

 ٠ ضعسو ص (١؟) 5 ةيفان انه ام 011

 ٠ ءىثلا تاذس (14) . ةيئاذلا هينامم عم ةيئاذلا عاّتاب وه لب س (15-1)
 . ةلعسص )١١( .- ىف سس (1



 هس م٠. ٠ سم

 لاشمأ نوكتف . صصختب و لص#: و قفحم اهو ءاهدوجو 3 ىضتقي ءىثلا كلذ دوجوو

 ةصصخم ©« صص“# ربغ رشتنم دوز # نيف ]س2 دوجر هل امف ت تادال ةاصحلا للعلا هذه

 '©للعلاو ىسنج سمألا كلذذ . اهب اصصخم سألا كلذ '”نوكي و .الصحم هلعجم ىتح ام سأل

 ناك نإ ©« لصف رانلا ءوفط نمو « سنج توصلاف : رانلا ءوفط نم توص كلوقك . ةباصف

 . اذكه دعر لك

 طاف ةروضلاب ةمئاقلا ري وازلا دح «1تناو ةقلدخملا للالا نم. 4 ةقحتملا وهلا ةلئسأ "انا

 : لوقتف لعافلاب بغلا ىح دحتو . يقتسم ىلع مئاقلا اهطخ'7'بنج ىف ىرخنأل ةيواسملا : لوقت
 م ةقلح متاحلنا : لوقتف ةياغلاب متاحللا دحتو .'”ءارفصلا ةنوفعل ابغ بوثت ىح

 : تلقف دحاو ىف عيملا تعمج «*'اب رو . فنألا ىنريعقت : لوقتف عوضوملاب ةسوطفلا
 0 هب (9”عطقبل فارطألا ددحم ضرعم لواطم ديدح نم ىعانص حالس وأ ةيعانص هلآ فيسلا

 . لاتقلا دنع ناومحلا

 نم كلوقو 22١١0 كرحملا !دبملانم لصف ىعانصلا كلوقو « سنج'''”حالسلاو هلآلا كلوقف

 علعقبل كلوقو 2 ةروصلا ن م لصف ددحم ضرعمو لواطم 0 نم لصف ديدح

 اغلا نم لصف ناوبحلا ءاضعأ هب

 ةجراحللا بابسألا هيف ذخؤت فيكف « هتاذو ءىثلا هوج فرعي دملا نإ : لوقي نأ لئاقلو
 هتفاضإ و «بابسألا كلب قلعتم هرهوج نأ : هبابسأ ءىشلا دح ىف ذخؤي امنإ هنأ باوحلباف؟ هنع

 نكمي "؟0الف ءاذكه وه ام ءىثلا نع ةجراحلا بابسألا نم ناك نإ و .هسهوج ىف هل ةيتاذ اهلإ
 (14 هيابسأ كذت وأ هسه وج لاح اذه ام كفر نأ

 . ةهلعلاو س (9) . نوكلوم (') ١ م 11

 . كنإؤ س (0) , ةفلؤملا ىأ (4غ)

 . امنلو س (4)ل . ءارفصلا ةنوفع نم ةثداح حم )07 - لح ما يصل ا

 . لعافلا هلعلا ىأ )١١( . حاللاوأس )٠١( . لتقل سس (4)

 . هبابسأ ذي نأ ىلإ ىأ (14) . الوب مى م (9 تا مد نإ نسا



 هدا م.) د

 اجراخ سيل امو هماوق ءازججأب متي هتيهام ةهج نم ءىثلا دح نأ معنو قحلا لوقن نأ بحي لب
 كلذي ققحم. و "'دوجوم وه اي هتيهام روصتت ى> للعلا '''رئاسب هتينإ ةهج نم متياو . هنم

 . هب لوصح- ةيهاملا كلتل عقيف « هدوجو هب متيف ©« دوجولا ىف هتيهام مدقتي أم

 دب ال نك نإ و  دوجولا نم اهمزلي ام ال ربتعم ريغ ةيهاملا سفن ىلإ رظنلا ديرأ اذإ امأف

 . ةيهام ىه ثيح نم اهموقي ام داريإ اهدح ىف ىنك  اهايإ دوجولا ")نم عون موز) نم اهل

 « ةكري لاو ةصاخلا ضراوعلاو قد-اوللا ىلإ اهتبسن ةقرافملا للعلا ىلإ ةيهالا ةبسل سيلو

 دوجو ىلع مدقتم اهدوجو نإف للعلا امأو . ةيهاملا دوجو نع تاذلا اهدوجو رخأتي كلتف

 طارعألا نم ضرع اهل ثيح نم لب «امتاوذ ثيح نم ال دن ءايشألا نم ريثكف .ةيهاملا

 ةيافلا نمضتي ةبسنلاو قحاللا كلذ ناك امبرف . بسنلا نم ةبسنو 24؛قحاوللا نم قالو
 نمضتي كلذ ناك امب رو . ةءاللا دح ىفو متاحللا دح ىف سبللاك « ةياغلا , ذت نأ الإ نكمي ملف

 نوكي نأ لب « ناك فيك اهدوستو ءىثلا ءازجأ قرفتل امسا سيل هنإف « قارتحالاك لعافلا

 . ةرارح نع

 ابابسأ تسيلو امنع ةجراخ رومأ ىهو اهلاعفأ 0 1 ىوقلا لاب ام : لوقي نأ لئاقل مث

 ؟ مسر وأ دح كلذ لهف ؛ اهل قحاوللا ةلمج نم ىه لب امل

 دخؤي نأ نكميو ؛ مسر هجو ىلع ىوقلا مسا حرش ىف ذخؤ, نأ نكمي دق كلذ نأ باوحلااف

 فيك اهعبتت ةجراخ رومأ ىلإ اهل ةبسن در ىلع فرعملا لوقلا ىف لد اذإ هنإف : ٌدح هجو ىلع
 اهنع ردصي ثيحب نوكت نأ امتاذو ةوقلا كلن ”ىهوج نأ لع لد اذإ و . امسر ناك « تناك

 ذقن *كلاذ لوب 4: هانز ىلا نعوس ني ردت شدت كلا نال نحن 1

 ردع ةوقلا تناك اذإ اضيأو . كلزك ىه ثي> نم اهلعف اهنع ردصي نأ اهنأش نم ىلا الإ

 ٌلاوحأو لافأو «ةقطانا ةوقلل قالخ لاو تاعانصلاو تالوقعملا ىف ْزيَملا لثم تاذلابو ًالوأ 17

 دادعتسالا لثم دحاو ّلعف اهتاذإ ةدحاو ةوق نع ىذلا نأل : اهتاذل ال اهب نرتقت رومأل اهعبنت

 ٠ ةدوحوم ىها# س (؟) 3 رئاسك م 01(

 لقملا دوجولا انه وهرب  دويجولا نم ام عون اهمزلي نأ ةيهالل دبال ناك نإ و ةلملا ىنعمو . ةطقاس س (؟)
 ٠ ىح راملا ال

 .٠ ةطقاس س (6) . س ىف ةطقاس قحاوللا نم (4)



 اك لذ |

 هجولا ىلع ىذلا لوألا لعفلا لثم ىلإ "'”اهتبسن نإف : كلذ ريغو ةحالملاو ءاكبلاو لجن او كحضلا

 ىلإ وأ ءروكذملا هجولا ىلع سيل ىذلا لوألا لعفلا لثم ىلإ اهتبسنو ؛ اهدح ىف لخدي امم روكذملا
 . اهمسر ىف لب اهدح ىف لدي ال « ىناثلا لعفلا لثم

 ةبسنلا نإف «ةقلطملا ةعانصلا ىلع لب «الوأ اهيلع ةوقلا تسيل ىتلا تاعانصلا تانيئزح نإف اضيأو

 نأل « رومألا كلت همزاي ثيحب وه ءىثلا ىهوج نإ لاقي نأ نكمبالو . مسرلا ىف لخدت.اهملإ

 ناسنإلا نوك نولعجت ال ملف « انل لوقي نأ "”لئاقل سيل اذهلف : تاذلاب دحاو همزلي دحاولا

 سيلف « بذك اذه نأل لوقتف ؟ هدح ىف الخاد هل الصف «كحضلا ةوق هرهوج ىف همزلي ثيحب

 (؟7(هب نرتقي لب « ضرعلاب ال ًالوأ اهتاذب كحضلا ةوق اهمزلي هقطانلا هتروصو ناسنإلا ىهوج
 دادعتسالا سيلو . كلذ ريغو لج ةوف ؟!اضيأو « ءاكب ةوق اضيأو « كح ة_ة هعبتيف ام جازم

 . ةقطانلا ةوقلا تاذل اًيلوأ هلعف وأ اهنم دحاول

 لمه دقف ©! اهنم ةروصلاو . ةرئادلا ىف ةكبلا لك دودحما ىلع لمجتالو دهفل ءازجأ للعلا نأ ملعاو

 , '17قطانلاال قطنلاك ةدر# تذخأ اذإ لمتالو «ةداملا عم تّدخأ اذإ لمحت اما كلذو: لاح ىف

 ةيعانصلا رومألاو ةيعيبطلا رومألا ىف ةروصو عوضومو ("”لعاف أدبم ناك اذإ هنأ ملعاو

 أدبم كانه ثيح نكي نأ بجي سبلو . لعفلا اهلجأل ةياغ كانه تناك « ةيئاسفنلا رومألاو

 ىتاعملا ىف كلذ بجي سيل م « ةكرحلا ("7هيلإ ىهتني ىذلا وحنلا ىلع 9”ىباغ أدبم كانهف ىروص
 ةياغ كانه تناك ١2نإ لب ؛ ةفصلا هذه ىلع ام ةياغل تسيل اهنأ لبقي نأ بجيف . ةيسدنمهلا

 بحي الف « ايقافتا ىداملا ببسلاو « ايقافتا لعافلا ببسلا ناك اذإ امأو . ىرعأ ةهج لعف

 تناك ام ةياغ ىلإ تدأت نإو اهمأل 7١1كلذو :ضرعلاب لب تاذلاب ءىث لجأل كلذ نوكي نأ

 اذهو : ١ ضرعلاب لب تاذلابال تاياغ نذإ ال نوكيف « تاذلاب ال ضرعلاب ةياغلا كلتل ىدابم

 )١( سحىف ةطقاس اهبسن نإف .٠ ١)١( لاقي م .

  )7ةطقاس س (4) . امس .

 هلمح نكمي قطانلاو « قطانلا لثم ةداملا عم ةروصلاو « قطنلاك ةدرجم ةروصلا ٠ للملا ىلع دوعي اهنم ىف ريمْغلا )(
 ٠ هيلع قطنلا لمح نكمب الو « الثم ناسنإلا  دردحملا ىلع

 )١( لعاف س .

٠ 
 ىروص أدبم دجوي ثيح امتد ىناغ أدبم دجوي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ ةكيكرلا ةيمحيألا ةلمللا هذه ىنمم

)0( 

 ):( ةلعق ام نم ) ء ىلإم ١.: )٠( س نم طقاس ٠

 . سين طقاس (11-1)



 ا 0

 انو اه (؟) ىشملاف 1 زنك ىلع رثعيف همبرغ بلطل (١”ىثمب اناسنإ نأ ١1١( لغم « قافتالاو تخبلا وه

 هجو نم ةياغزنكلا لع روثعلاو « تاذلاب ال ضرعلاب نكلو « زنكلا دوجول هجو نم !"'ببس
 : رثك ألا وأ ماودلا ىلع ىه ام ةيئاذلا امإ . تاذلاب ال ضرعلاب نكلو ) ىثلا

 ذخ والف «قافتالا نم ناك ام تاياغلا نمو «ضرعلاب ناك ام بابسألا نم بنت. نأ ىغبنيف

 . ناهرب الو ممرو دح ىف

 اذك نأ ىلع ناهربلا ىف ذخؤي نأ بجيف . تناك دق هتأعف « ناك دق امم لولعملا ناك اذإو

 للعلا نم ناك ام « اذك لاخلا ىف وه املو ؛ "'ىضم اهف نك دق للمأ نم نك "'ام « نك

 ىلا ءايشألا ىف هذهو . نوكي نأ ديري للعلا نم ناك ام « نوكي نأ ديري (4”ىذلاو ؟ لاحلا ىف

 «لمفلابًةلع دعب سيلو اتاذ دجوي امم للعلا ضعب ناك اذإ امأف . لعفلاب اللع نوكي *'اهلإ

 ادودح لب « ىطسو ادودح كلذ لاثمأ عضوي الو . هيلع لدتسي لب « هب نهربي نأ نكمي الف

 نبالا نوكي نأ بجو ادوجوم بألا تاذ ناك اذإ سيل هنأ لثم : تانئاكلا ف كلذكو . ىربك

 اذإ سيلو ؛ ادوجوم نيذنحلا نوكي نأ بجو « ةدوجوم ةفطنلا تناك اذإ سيلو ؛ ادوجوم

 بحجب انه اهف . سكعلاب رومألا لب . ادوجوم فقسلا نوكي نأ بجو « ادوجوم طئاحلا ناك

 ('' نإ لاقيف : لالدتسالا ليب- ىلع اهيلع امتالولعم لب  اهتالولعم ىلع ىه ال - ذ>ؤت نأ

 فقسلا نإ و « ناك دق طئاو لاف «ناكدق فقسلا نإ و ؛ "0هب دوجوم طئاحلاف دوجوم فقسلا

 لعاقلا ف نوكي اذه ةلمحلاب و . نبالاو بألا ىف كلذكو . نوكي نأ ديرب طئاحلاف « نوكي نأ ديرب

 ( لعفلاب نيتاع نانوكي دق امهنأل « اريثك تاذلاب نامزلا ىف لولعملا لع نامدقتي امهنإف «ةداملاو

 نوكي نأ بحي مل « ىطسو دودح ىف اعضوو ةوقلاب نيتلع أتناك اذإ و . ةوقلاب نيتلع نانوكي دقو

 . ربك أ ادح لولعملا

 )1١-١( ايساهاهىثملانوكف س (9-1) 5 ىدمي ناسنإ نوكي نأ قفتي ام لثم س ٠

 ) )-5ىضم ايف ناك دق إم لطلا نم س ٠ ةيضاملا ىلعلا ةيضاملا تالولعملا ىلع ناهربلا ىف ذخؤي نأ بجيف دارملاو ٠
 ) )4منا نوكي نأ ديرب ىذلا لولما ذوي نأ ىثيني و ىأ : ىذلاو س .٠  )0املعس ٠

 ٠ ةطقاس م (0-6)



 دلل #حيه شس

 نأ زوجي ناك 'اذإ لصتي فيك «”نوكلا نأ وهو « بجعت عضو. اذه ق 2١١ كلو

 أدبمو نآ ىف ةهللعلا نوك أدبمو لصتت نأ نكم فيك مث ؟  ىناوالا اهب لصتي الو ئدابملا دجوت

 ولَس نأ نكمي اضيأ الو « نامز (؟!اهفلأتنم |[ ب ١11 ثدحما ال تانالاو « نأ ىف لولعملا نوك

 ديرأ نإف ؟ ةياهن الب ةوقلاب تانآ هيف نامز نينآ رك نسب لب ؛ ةدحاو ةدحو ولتت اك 7 نآ

 تناك اف « ةياهن ريغب طئاسو ةلعو لولعم لك نيب نوكي نأ بجو « نوكلاب نامزلا لصوب نأ

 ملعلا ىف امياع نهربنو ٠ الوبق انه اه اهلبقن ىلا ءايشألا هذه نم بجاوف . ةيلاوتم تالولعمو للع
 لاصتا نإ لاقي نأ ىسعف « نوكب نوك لاصتا اهالعب ةلصتم نوكلا تالولعم نوكت الأ .ىعيبطلا

 ةيعيبطلا ئدابملا لصت نامزلل ةهلعافلا ةريدتسملا ةكرحلا نأ '"'وهو «ىرحأ ةهج نم وه امنإ نوكلا

 رخخآ نوك ىلإ ةكرحلاب عفدنا « نآ ىف نوك ناك اذإف . امهنيب ةكرحلا طيسوتب ةيعيبطلا ىناوثلا
 . ؟١قطنملا نود مولعلا ىف ةقيقحلا ىف معتيس (١"ادهو . نامز امهنيب ام لصيرخآ نآ ىف

 كلذ نوكي هلع ىأبف « ةلعب ٌناهرب ناكو سنجل عونلا طسو اذإ 2"'هيف رظنب نأ بجي امو
 : (50لوقنف ؟ ناهربلا

 كلذو . ميقتسم ريغ اذهو :ربك الل اعوضوم نوكي هنأل ةيدام ةلع نم نوكي هنأ نظي دق هنإ

 . هتدام ىف دوجوم ةيداملا هلعلا وذو « هيف ةدوجوم تسل ةجيتئلا مث « ةجيتنلا وه لولعملا نأل

 عاونألا نآل ةيئاغ هلع نوكي نأ امإ هنكلو. عوضوملا (ة0مسأ ىف كارتشالل طلغلا اذه عقي امتإ و

 « دوجولا لجكتسي عونلا دنءو «عونلا لجأل عئابطلا ىف دازت سنها ةعيبط ”١١ نإف : سانج “الل تالاك

 «عوضوم ىف( ١١ 'ائيش بجومو ءى و ارثأ رثؤم هنأل هداف هلع وأ ؛ريك ألا دحلا ىلإ سايقلاب اذهو

 . ةجيننلا ىلإ سايقلاب اذهو .ةيلعافلا ةلعلاب هبشأ وه اذه لثمو « هبجوأ امل تاذلا نيابم وهو

 ضارتفاعم لولعملا ثرودحب هلعا ثردح لصتي نأ نكمي فيك وه بجعلا عضومو . ثردحلا انه ن وكلاب دارملا (')
 لصتتالو لاطلا دجون نأ ىضتقي امم « ةينمز تانآ نم فلأتي ىنمزلا لصافلا اذه نأ ضارتفا ىلعو « امه ىمز لصاف دوجر
 ؟ تااللولعملا اهب

 ءاهدب (مدقملا ليام وه ىذلا لان عمج) ىلاوتلا ةاك عضوت نأ نكمي نكلو « تاطوطخلا ىف اذكه . نإ س (9
 . وه كلذو س () . اهفيلأت س (4) . تالولعملاو للعلا ىه ىلاوتلاو تامدقملا نأل

 وطسرأل ةميطلا باتك ىلإ انه ةراشإلا لعلو ١٠١ ب هه رظنا ٠ اضيأ وطسرأ هلوقي ام اذه . م ىف طقاس (71)

 . ةفص م )1١١( . نذإف س غ6(



 تكتل م.6م م

 . ”!!رودلا لع لب ةماقتسالا ىلع (هتالولعمو اهالع بيترت سيل ةيعيبطلا رومألا نم ريثكو

 4 ترطف 9 ميغ ثدخ '''ترخبف رطملازم تلتبا ضرألا نأ ةيدالاللعلا ىف كلذ لاثم
 ليق نزف . رطملا نم املالتبا وه رطملا نم 2 احلالتبال ىلوألا ةلعلا نذإف . رطملا نم تلتباف

 ةاهرب ناك « رطملا نم لمت اهنإف رطملا نم ةلتبم نيط لكو « '*” رطملا نم ةلتبم نيط ضرألا نإ
 : ملل بلاطمو طئاسو ريك الاو طسوألا هدح نيب نأ الإ « هنم ديال اقداص هرود عمو ارئاد

 مره لاسم مث. نزنألا نانو ©: رطملا دم لفت اللا نحب كولا ضرالا [ لافيددا
 ثودح دنع ملو : لأسيف . باحح كلذ نم ثدحي هنأل ليق ؟ رطملا نم تلتبا ترحب اذإ مو

 دحاو لكف . ارطق لزني و فناكتب و دربي باحسلا نأل باجيف ؟ رسطملا نم لتبت باحسلا
 هلعلا سيل نكلو . اعم ليلدو ناهرب طسوأ ادح ''"'هذ>أو « لولعمو هلع رومأللا هذه خم

 ىذلا لالتبالا وه رطملا هنع ناك ىذلا لالتبالا سيلف : عونلاب لب تاذلاب ةدحاو هيف لولعملاو

 ؛*'نع ناك ىذلا راخبلا سيل كلذكو . دحاوف لالتبالا عون '''امأف . رطملا كلذ نع ناك

 . باحسلا هنع ناك ىذلا راخبلا وه باحسلا

 نكي مل صخشلا تربتعا اذإ ر « ارئاد ناهربلا ناك ىنعملا عون ترب ءا اذإف سايقلا اذه لعو

 سيل نذإف . عونلا نم نيعتم ءىنث ىلع لب « عونلا لع سيل انه اه ناهربلاو ارئاد ناهربا

 . ارود مهوأ نإ و رود قيقحتلا دنع كانه سيلف . نيبي ىذلا هنيعب وه هب نيبب 4! ىذلا

 هي رورضلا رومألاف . ةيرثك أ رومأل امإ و هي رورض رومأل امإ ناهربلا نإ انلق دقو اذه

 ىرثك ألا سمألا امأف . ١١'ةي رورضلا (١٠”هلعلا طسوتنأ اهنيهارب ف بجاولانأ اهلاح نم سباب ال

 للخترام ظلغي رثك ألا ىفف سانلا نم ركذ لك نأ لث» :ةيرثكأ هلع نوكي هناهرب ىف طسوألا دحلاف

 ىطعأ دقف . ةيحل رثك ألا ىلع هل تبني هنإف كلذكن وكي نم لكو . هنقذ ةدإج 21١١ ف ثكي و هنع

 . ىرثك أ صألا دوجو نأل « ةيرثكأ نكلو « سعألا دوجول هلع ناهربلا اذه

 َ ريخألا ءزخلا ١5 ف ؟ ك ةيناثلا تاليلحتلا ىف درو امب ءزحلا اذه نراق )01(

 ميلا سا (5) ٠ ردقلا ترحب لوقت م اهراخم عفترا تر ىنعمو ٠ ضرألا ىأ (؟)

 ٠ مصفأ لوألاو تينأو رقبلا تب لوقت 5 ترطم أو ءامملا ترطم لوقت (4)

 + هنا ع 1 . سدىف طئاس (0-ه)

 . ةطقاس س (9) . ةطقاس ء (4) + .اماوب نم (10)

 : ديبفتكش نان 1 - ةةايق نكن 1
 .٠ للطلا س 2(.



 ملل 6# دل

 ””سداسلا لصفلا

 بيكرتلا قي رطب وه دحلا باستكا ”نأ ىلإ ةراشإلا ىف

 ةكراثم نارب "9 سأل للعلا ركذ ببس ليوطتلا نم هيلإ انعقو ام ىلإ انعقو امنإ لوقن *

 دحلا ىلع ناهرب ال هنأ انققح دقو. دحلا هنم 247 جرختس فيك هنأ ىلإ ريشن ىتح ناهربلاو دحلا

 . دحلا بستكي نأ نكمب فيك نيبن نأ نآلا بجيف . دحلا ' بسكت ةمسقلا الو . هجوب

 دوددحلا ناك ءاوس دودحلا للم نم 277مسقنت ال ىتلا رومألاو تاوذلا ىلإ دمعن انإ لوقت
 جرح سيلو اهنم معأ ىه ىتاا« اماءع ةلومحلا ةيتاذلا رومألا ذخأنف  اعون دودحملا ناكوأ اسنج

 برقألا سنحلا وأ ؛كلذرئاسو (4*'فيكلا وأ ملا وأ رهوجلا نع الثم « "لوألا انج نم

 اهعهتو اهتيهام ىف لخاد وهام 2٠١ كلذ عيمج نم ذخأتف . درفال ددعلاك نوكي سنج (؟0الثم

 « مومعلا ىف هنم ربك أ دحاو لك ناك نإ و « ساكعنالا ق دودحلل واسم ءىش اهنم لصحي ىت> اعمح

 . هيف ةنمضم تسيل تاموقملا نم ءىث قبب ال ىتح ىنعملا ىف دودحلل اضيأ واسمو

 هتيهامل موقم لوم لك انذخأ « سنحلاا ديدحت ىلإ هنم زواهتن الو عونلا دحت نأ اندرأ نإف

 رصتقن 1 « سنجلاا ديدحم ىلإ هزواجت نأ اندرأ نإو . اعم ىلوأو « لكلا لع لوةم ىرورض

 . هل ايلوأ سيل امو 7١21هل ىلوأ ودام انذخأو كلذ عيمج نذخأ لب «ةيلوألا ةيلكلا تالومحما لع

 . ةطقاص ص (') : ةطقاس ب م م )01(

 ء بسنكلتم (0) . حولي م 6 ملي س (4) . نمالس (0)
 »١( دارفألا اهي ديري .

 فعلا لوألا سنمللا نم معأ نوككت الأ طرماب « هريغ لعو فرعملا ءىثلا ىلع ةلومحما ةيلكلا تافصلا ىأ (0
 نع جرخم سبل هلوقو 6 ابيلع ةلومحلا هلوق ف ريمضلاو ٠ دعب ايف هنيبيس اك برقألا هسنج نم وأ  لعألا سنحلاوهر

 . درفلل لب س (1) . فيكلاوب مى م (4)



50000 

 تالومحما صخأ وه ام عونلا دح نم انطقسأ اذإ اناف . سنحلاا ديدحت نم امكمت دقف ادجو اذإف

 جراخ هنأل “”"*دوجوملا/” ذخأن الف ةيثالثلا دحن نأ اندرأ اذإ : هلاثم . سنحلبا دح 2١7 قب « هب

 انذخأ « اهدحو اهدحت نأ ديرن امك نإف . اهمنج مثالي ام ذخأن لب  ددعلا وهو  اهسنج نع

 سنحلاا نإف :صوصحلاا بجوت ال ةيلوألا نأ تماع دقو . تايتاذلا نم "ىلوأ ره ام لك دحلا ىف

 ةيثالثلا نأل  درفلا ” ذخأنو «ددع ةيئالثلا'؟”نأل © ددعلا ”” ذخأنف : ”عرذلل ءىلوأ لصفلاو

 نوكي نأ اههدحأ : اعيمح نيينعملاب هذخأنف ناينعم هل «لوألا””و . 25!“ لوألا ” ذخانو « درف

 « لوأ *”' ةسمخلا . 2)ددع هدعي ال ددعلا نوكي نأرخآلاو « ةتبلأ نيددع نم بكم ريغ ددعلا

 بكم هنأل كلذو : نيددع نم بكرتي مل هنأ ةهج نم“ الوأ”سيلو « ددع هدعب ال هنأ ةهج نم

 (4) هيلع لوأ لوم ددعلاف . (4) اعيمج نيتهحلا نم““لوأف””ةثالثلا امأو . 2نينئثاو ةثالث نم

 هريغ ىلعو هيلع لوم “ لوألا ”و . ةعبسو ةسمخ ىلعو هيلع لوأ لوم “ درفلا ”و « هريغ ىلعو

 امتلمج نوكتف . هذه الإ هيلع لمج “ لوأ ”” هتيهامل موقم لوم دجوي الو . نانثالا وهو

 . اعم ةيهاسملا ىفو ةسكاعملا ىف ىنعأ : اعيمج نيهجولا نم ةثالثلل ةيواسم

 ضارعألا نم وه لب ددعلانم اعون سيل درفلا نإ انل لاقي الو«ةلثمألا ىف شقانب الأ بجيو

 . اهيف ةدئاف ال هلثمألا ىف ةشقانملا نإف « امل ةيتاذلا « ددعلا عاونأل ةمزاللا

 ٠ ماللا نودب عونلا م () .٠ اهلك سانجألا أ وه ىذلا دوعبوملا سنج ىأ )0

 .٠ نإفم (4)
 ) )9أطخ هل ةيئالثلا ةلك لامتساف 2و4 ثالثلا ره هتأفص نع ملكتي و وطسرأ هركذي ىذلا عوضوملا ٠ تافصو ٠ »و 1 © © 0

٠ 
دنصم لوأ هنأو ( جوز لباقم ) درف هنأو دع هنأ ىه ثاللا

 امرك ذ نيذللا نيينعملاب ط

 ٠ نينمالاب ةرشعلا ماقنت اك دعب ممقني ال ىأ

 ٠ بيرل مدع ةهج نم ال « طقف لوألا ىنمملاب  لوأ ”” ددع ةسمنلا نأ ىأ (0)

 ٠ اددع دحاولا نوربتعي ال مهناف « دخاوو نينئا نم ةبكرم اهنأل لوأ تسيل ةثالثلا نإ لاقي ال 4١(

 ٠ ةيثالثلا ايم ىذلا ثرلاثلا لع ىأ 4(



 سمسا ا" هيلا دس

 هسنج ىلع لاقيال ذإ : رهاظ صأ ةيثالثلل ١2'لوقلا اذه ةاواسم نإ لوقنف صأر نم دوعنو

 مسقني ام رخآ وهو © هسنجب صتخ امث وهو هسج تحن وه ام ةينالثلا ريغ ءىش ىلع لاقي الو

 . هرهوج ىلإ ىدأتيف « "'' اهيلع لومحلا

 « ءىثلا ةيهام ىف ذوخأملا ماعلا لومحملا امه : نامأ انه اه سنحلا نم مهفي نأ بحي مث

 بجيف « لومحما وه ىذلا سنحلا دحي نأ ديرأ اذإف . اعم هتيهام ىف ذوخاملا عوذوملاو

 اسنج كلذ نوكيف هل "' ةيلوأ وه امال ©« ةيعقنلا تايئزحلا تافص ._رم طقتاي نأ

 هسفن سنحلاو « سنحلا نم صخأ لصفلا نإف « سنحلا دح ىف نيلخاد نانوكي الو الصفو
 لثم اذهو . الصفو اسنج سيل ام دح ىف نالخدي ا! لب « هسفن دح ىف الخاد نوكي ال

 راصي ال ليبسلا هذه نم نإف . قطانلا ناويحلا هدحىف «؛”ذخأنف ناسنإلا انددح دق نوكت نأ

 الشم سنجل مسا قب « عون عون دحل صاوحلا تفذح اذإ كنأل : سنحلا ديدحت ىلإ

 قب « ناويحلا نم نا سنإب سيل ام دح نم قطانلا ريغو « دحلاا اذه نم قطانلا تفذح اذإ

 عيمج بلطت نأ بجيف . هل دحب سيل سنحللا مساو « سنحللا مسا ىابلا نوكي ذئنيخل . ناويحلا

 دح كل جرح ذئنيخل ٠ هل ةيلوأ ريغ وأ ةيلوأ تناك « هتيهام ىف ةلخاد هيلع لمت ىتلا تالومحلا

 لوألا ملعتلا ف اذه لاثم لعج دقف كلذ جرحي فيك امأو.١2)ةلوهسس اعم هسنج دحو !*”عونلا

 نإف . ةمأقلا الثم « ةيوازلا طخو ىنحنملا عطقلا طخو .ةرئادلا طخو مقتسملا طحلا "”ذخؤي نأ
 نوكيف . ةيواز ىلع امإ و ةرادتسالاو ءانحنالا ىلع امإ و ةماقتسالا ىلع امإ طخ طخ لك لاصتا

 هيفرط ىطقن نيب عقت هيف ضرفت ىلا طقنلاو « ضرع الب لوط هنأ هل "”دجوي مقتسملا طخلا

 طوطخلاا لك ٌةطقن هيف "”دجوت نأ نكمي و ضرع الب لوط سوقلاو . امهايإ اهلك اهتاذاحم ىلع
 حطسب طبحي ضرع الب لوط ةيواز لع بدحتملاو .ةيواستم نوكت هنم اهيلإ جرخمت ىتلا ةميقتسملا
 (1' قب ام قب هذه نم ةدحاو لك ةصاخ فذح اذإف « هأزج ("*اهملع لصتس لعفلاب ةطقن هيفو

 . ١21!١ضرع الب لوط هنأ وهو - سنجيل ادح ناكو اكرتدم

 1 لوألا درفلا ددعلا حس ( ةيثالثلا ) ثولاثلا نأ ىأ : دحلا وأ فيرعتا اذه ىأ 01(

 اهيلإ مسقني ىلا تافصلا عومم وه ليلحتلا ةياهن ىف اذهو ىنملاو « ةينالثلا ىلع دئاع اهيلع ىف ءاطاو ٠ اهيلع هيلإ س (')
 ٠ ةيئالثلا ىلع لومحملا فيرعتا

 . انذخأو « انذخأف ب مي س (4) . ةيلوأ ىه اموأ « ”لرأ وه ام لوفي نأ ىلوألا ناك (5)
 .٠ ذخخحؤي س )ا“لء م«.-6١9ه62ب و5 ةيناثلا اقيط ول انأ نراق ٠ ةلوجملاب س )53 : عونلل ب (6)(

 يوب مناي علك . قبس (1) . هيلطس (4)



 اذ ل ا 0.

 « الوأ ةلوقملا كلب "'ةصاحخللا همزاول ىف رظناو هيلع لاقت ىلا ةلوقملا ىلإ '''عجراف ليق مث

 ءانعم نإ لوقيفني رمسفملا ضعب اماف . طئاسبلا مزاول نم [ ١ را بم تاكرملا مزاول نإف

 اذ قري كيك تلق نوللاك افيك ناك نإ و « ضرع الب لوط مك تاق طخلناك ثلا ناك نإ

 نرعلا ةغلف لوقت كنأ اذ» ىنعم نإ :لوقب مجرتملا نإ مث * كلزكو . لهفلاب ف دم وه ام فنشملا

 .ردوأعاو الإ راذتنالا بع ةلادلا ٠١ ةظفل نولمعتسلال نيينانويلا ةغا فو «ضرع الب (؟' ام لو

 «'اولوقي نأ اودارأ اذإف .ةيلاعلا ةلوقملا مسا“ام” ةظفل لدب نولمعتسيف ىرخألا ءايشألا ىف امأو

 بابلا اذه ىف نيعزانم ريغ ءالؤهو . نول فيك اولاق ام نول وأ ؛ حطس م اولاق ( ام حطس

 هنأ نان نأ دعب طختا ديدحت ىف ةجاحلا ام لوقي نأ لئاقل نك نإو . ةغالا كلت بابرأ مهنأل

 كلذ عمو . ؟ سنحلاا عجاري نأ جاتحي تح ضرع الب ام لوط هانعم ام لاقينأ ىلإ ءضرع الب لوط

 ؟ .لئاقلا كلذ هلوقي ام ضرغلاناك نإ بكرلل طئاسبلا نم اهطابنتساو مزاوللارك ذ ىلإ ةجاحلا اف

 ةلخادلا اهلك لوصفلا ذخؤت نأ بجي هنأ وه لوألا ملعملا مالك 217 ىنعم نوكي نأ ىسع لب

 «هيف "'ةميسقلا عاونألا صاوخ فذحن نأ نكمي ىتح "”بترتو دودحما ىلإ ىلعألا سنحلا ىف
 فذحي و . امهقوف سنج تحن '؟'همساقم وه سنج عم سنها كلذ بكري مث« سنج دح قيبيف
 سانجألا ىلعأ ىلإ ىهتأب 2١١ ىت+ كلزكو . هقوف اا اد> قِسام ذ>ؤي و امهنيب كرتثملا 21١ ١ريغ

 همزا,ىذلا قوف امل ةمسقملا لوصفلا ىه مزاوالا هذه ىنعم نوكي و .دح ةقيقحلاب هل سيل ىذلا

 وه ذيو © دعب عملا اذه ىلإ ريةيس هنإف < ةنلاعلا شانح الل ىلا ةيلاعلا لوصقلاب وأ 6 لئاقتلا

 1 اذهب راشأو «ةيتاذلا ١" ضراوعلامزاوالاب نعن وكي نأ نكمي و . بابلا اذه ىف ةنوعم ةمسقلل نأ

 سانجألا ىت> هئازجأ مزاول بلطي ناب كلذ نأو :ناهربلا ىلإ هب لصوتي فيك دحلا نأ ىلإ
 تالومحلا نم ذخؤي نأ سانجألا ىلإ عاونألا نم دودسلا بيكرت ديرأ اذإ بحي و . ةيلاعلا

 نمضتب ئث دجو نإف .امزالم ناك نإ و « هل اموقم ضعب ىف انمضم هضءعب سيل ام ئشلل ةموقملا

 هنأ لع سرالا وأ ناسنالا ذخأ اذإهلاثم . هيلإ ةجاللا تقو ىلإ لزع وأ فذح « اهنم ءايشأ

 : ةيصاخلا ب م6 م (0 5 عجراو س )1(

 . قدأ وهو لاقي ص (5) . هطقاسام م (4) . قرع نيد 8

 .  بترتتو س (0) نا 0

 ا ةطقاس س 617 . همحاقي س (5) .٠ نجلا ايلإ مسقني ىلا ىأ (8)

 )١١( ايم . ةطقاس ص (١؟) . ةطقاصس ص 1



 د ما. دس

 كرحتملاو ساسحلاو '7لابصلا وأ قطانلا هل ذخأو « '١١دحلا بيكرتهنم ىدّسا « عون لوأ

 مسحباو قيمعلاو "ضي رعلاو لي وطلاو سفنلا وذو دلوملاو ىاانلاو ىذغتملاو ناويحلاو ةدارإلاب

 نانمضم ةدارإلاب أ حلاو ساسحلا نأل الوأ “« ناويحلا ” هذه ةهلح نم فدحبف . رهوملاو

 ليوطلا نأل اضيأ مسا فذحيو . هبيف نمضم «©0ةيلاعلا كلت عيمج كلذكو . ناويملا ىف

 ضرعو لوط وذ رهوج ناسنإلا نإ : لوقتف بيترتلا ىلع عم مث . هيف نمضم قيمعلاو ضيرعلاو
 «لاهصلا* سرفلا دحىف ذخأتو . 25” قطان ةدارإلاب ةكرحتم ةساس> ةيذغتم ةدلوم سفنو قمعو

 « 2" كرتشم كلذ ءارو امو « 27 نيعونلاب نيصاخ لهاصلاو قطانلا دجتف « “ قطانلا ” لدب

 ركذي نأ ىفك دقف  انهاه ناويهلا دجوي اك  دجو نإف . كرتشملا هلم ادرفم امها بلطتف

 . لهاص ناويح سرفلاو « قطان ناويح ناسنإلا نإ لاقيف : عونلا مسا دح ىف لصفلا عم وه
 رهوجلل الثم ذخؤيلف . معأو كلذ نم ىلعأ وه امل بلط مسا 2” ةكرتشللا ةلم دجوي مل نإ و
 : قطان سفن وذ مسج لاقيف كلذ ذخؤيلف . « مسحلا ”وهو - مسا قيمعلا ضيرعلا ليوطلا
 . سرفلل سايقلا اذه ىلعو . ناسنإلا دح مت دقف

 كلذ عيمج ذخؤي و ةصاحلاا لوصفلا كرتت نأ بجيف سنحلاا دح ىلإ لقتني نأ ديرأ نإف

 سانجألا دودح بلطت نأب جي هجولا كلذ ىلعو . سنحلا دح وهف « الصفم عاون الل كرتثملا
 بلطيو ؛« سنج لكب صاخلا| وه امو امل كرتشملا وه ام رظنيف « دودحلا سنجل ةميسقلا ىرخألا

 ىلعأ ىلإ كلذكو . سنحلاا كلذ دح نوكيف صاخلا لصفلا مسا ىلإ مسالا كلذ مضي و كرتشملا
 . سانجألا

 تقو ىلإ كلذ عم اهظفحو ءاهريخل تانمضتملا طاقسإل بجوملا نوناقلا كلذ انبلط امنإ و
 قطان ناويح انلقو «سرفلا لصفو ناسنإلا لصف هيلإ انمهضو ناوبحلا لثم انذخأ نإ انأل «زخآ

 ناويحلا مسا الإ قبي مل هنأل قب امب ناويحلا دحن نأ انكمي مل يو
 000 رع ل هس ييراسلاو درت انذحأ نإ اضيأو .

 . ةقطان ص () . ةيلاعلا سانجألا ىأ (4) . ضرملاو س (©)

. 
 اهف كرتعملا س (8 . كرتشم مم س (0 . ةطتاسب مم

)١( 
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 عيمج اندرس لب ( هدعن ملو هفذح دعب ىرتخأ سم محم ١. ظفل لثم وأ ناويحلا ظفل لثم وه ام

 ا زاجيإلا هيف بلطي دق دحلاو « دحلا انلطأ دق اك ( ادريس تالومحلا

 . هلزعو اهئم'''هريغل نمضتملا فذحو اهلك ىناعملا هذه ذخأ ىلإ ةجاحلا ف ضرغلا ناب دقف

 . دحلا "”بكرت دقف اذه تلعف اذإف . ىرحأ ةرص هدر ىفو

 « لفسأ نم ذخأ قيرط ىلع دحلا باستكا ىفرضتقي هنأ لوألا ملعملاب نظي نأ بجياالو
 لب . طقف بكرت ةقيرط الإ ىري ال هنأك « ناك فيك فاصوألا نم قفتي امل طق ال
 ام اضبأ كلذو . ةيلو“الل ةيلوألاو ةيلوألا تالومحما ةاعارصو سنحلاا ةاعارص كلذ ىلإ فيضي
 . هجو « هلعف ىذلا هجولا لع« هلعف ام ريغل سيلو . *”بيكرتلا ةاعارصو انام ةمسقلا ىلإ هبف رقتفي

 ٠ ةطقاس ص قلل

 ٠ هريغل ةلكل فيرحت اهنأ تهجر ىكلو ةلوبقم ةءارق ىهو اهنم ( ددع ىأ ) ةدعل ةثالثلا تاطوطخلا ف (1)

 . ذخآ ىأ طق ال دارملا نكلو « طفت م )4 ٠ .الاب تكرتب م (0

 ٠ بهيرلا ص )6(



 مما ]#8 سل

 "' عباسلا | وأ

 ليصفتو « كلذ ةيفيكو . ديدحتلا ىف اضيأ ةعفان ةمسقلا ةقيرط نأ ىف
 كرتشملا ممالا ليلضت يف عوفولا هلق نم اهيف امو بيكرتلا ةّقيرط

 نأل كلذو : دحلا ىف ةعفان ىهف (؟؛دحلا ىلع سيقت ال "”تناك نإو ةمسقلا نإ لوقت

 هوجونم ديدحتلا ىف ةعفان ىهف « اموزإ ال اباضتقا د1ا ءازحأ اهنم ذخؤت امنإ تناك نإو ةمسقلا

 بيترت ةيفيك اذه نم طبنتسي و « صخأ وه أمو معأ وه ام ىلع لدت ةمسقلا نأ اهدحأ : ةئالث

 نيلجر وذ ناويح ناسنإلا ديدحت ىف الثم لاقيف .ايناث صخألاو الوأ ,عألا ١" لعجيف دحلا ءازحأ

 ناوم> نيلجر وذ كلوق نأل ءاقرف نيمعألا نيب نإف « ١2سنإ ناويح نيلجر وذ ال « «)سنإ

 راركت وهف كلذ دعب ناويحلا هيف ليق اذإف . ناويحل أ هيف ليق 'ةف نيلجر وذ هيف ليق اذإ سنإ

 . بار ءوسو

 اب لاقي ىتلا ةوقلاب الو لعفلاب ال « زيلجرلا وذ دعب لقي ملو الوأ ناوي> ليق اذإ امأو

 , 280 اللخ نكي مل ناويملا دعب نيلجرلا وذ لبق اذإف "7 « تانمسنملا
 «هتحن ال اسنج هلعجتف هقوف سنج عم لصف لك "' نرقت نأ ىلع كلدت ةمسقلا نأ ىناثلاو

 بهذي الف اهيلاوت ىلع عمتجي امإ لوصفلانم عمتجي امنوكي ىتح ىلاوتلا ىلع لوصفلا بيترت ىرجبف
 ىلإ عون نم رّفُطي مل سانجألا ىلإ عاونألا نم دحلا بكري نأ ديرأ اذإف .. طسولا ىف عن اهنم
 ٠ هيلي ىذلا سنحلا لب « دعبأ سنج

 )١( لوقتو س (') . ةطقاس بم م .

 . ناك ب م م )6

 وطسرأ هحلاع دقن دحلا ىلع ناهربلا قرط نم ةَقيرط تسيل ةمسقلا نأ امأ . دحلا ىلع اهب لدتسي ال هدام )4
 . الالدتسا تسيل هرمون نأ وأ ثيح 7١ لصفلا « ىلوألا تاليلحتلا ىف

 + لصحي س (0)

 ٠ سإ ناويح ناويح نيلجر وذ ال نآرقت ب م م و ءايلاب سيإ أرقت م ()
 نير نت ك6 . ةمات ناك رابتعاب للاخ س (8) . تانمضتملا سس (0



 د مر

 ءىث قبب الف ءاهلك ةيتاذلا لو صفلا ىلع لحتشت تنك بجاولا ىلع ١١ تفو اذإ اهنأ ثلاثلاو
 ءالوط اهملاوت لع لوصفلا انيطعأ دق نوكنف «هيف '''نمس دقو الإ ءىثلا ةيدام ىف تالخادلا نم

 لثم رخآلا تحت امهدحأ سيل نيم سقب سنها م-ةي نأ نكمي هنإف . اضرع ولو اهما اهانيطعأو
 ساسالا ريغو ساسلا ىلإ و ؛ةرم ةدارإلاب كرحتملا ريغو ةدارإلاب كرحتملا ىلإ : سفنلا ىذ مسحلا
 مسقني "؟!ام لوصف نم لصف توفي الثل الوطىعور ام اضرع ةمسقلا ف اذهىعاري نأ بجيف . ةرم
 ريغو قطانلاو « تْئاملا ريغو تئاملا لثم ةلخادتلاو . ةيفاوتم وأ ةلخادتم ةتاذ لوصف ىلإ
 . ام كرحتملا ريغو ةدارإلاب كرحتملاو « ساس ا ريغو ساسا لثم ةيفاوتملاو . قطانلا

 ةءسقلا نوكت 2؛'نأ « ةعفنم هنم لصحي ىتح ثلاثلاو ىناثلا هولا ةادارمع ىف نوناقلاو

 ىلا ةمسقلا 1” ىف وهو ؛ سنجل ةماوأ ةهسق ةمسقلا نوكت نأو « عاون الل تاموقملا تايئاذلاب

 ماسلاو رئاطلا ىلإ الوأ ناوي ا مسقي نأ بجي امنإ الئه . سذنج وه ام قي رط ىرم سنه

 لصتم ىلإ رئاطلاو « للجرألا ريثكو ١١" نيلجر ىذ ىلإ ىثاملا مسقي مث « ىثاملاو ف.ءازلاو

 لصفتمو حان ١ لصتم ىلإ الوأ ناويلا مسقر اذسبب لخأ نإف . حانملا لصفتمو حانحلا

 ناويملا مس نإ كلذكو .رئاط وه ام ةهج نم لب ناوي> وه ام ةهج نم ناويحلا مسق اف «حانملا

 . شام وه ام ةهج نم, لب «ناوي> وه ام ةهجنم ناويحلا ممق اث نيلجرلا ىذو لجرألا ريثك ىلإ

 ةيسنحلا هتعيبط ىلع ةدئاز هعيبط هل ريصت نأ ىلإ جاتحي له سنحلا نأ الوأ رظني نأ بجيف
 ةمسقلا مدقتف ءالوأ هل ةءسقلا '"'هذهو لب « جات ال وأ ؟ ةمسقلا هذه لبقي ىىح[ ب 118]

 موسقملا تعمح ةيلوأ ةءسق تمدسق اذإف . الوأ تسيل ىلا ةمسقلارخؤتو الوأ نوكت ىتا

 مث « ددعلاب الإ مسقني ال ام ىلإ ىهتتت نأ ىلإ كلذكو « ىرخأ ةيلوأ ةمسق تمسف مث لصفلاو

 ةيلوأ ةمسق ةرم ائيش تحدق اذإف . بيكرتا اهفيضنو عونال تالومح ةمسقلا فارطأ بضتقت

 تدجو(9'نإف : ةمسقلا هذه ريغ ةيلوأ ىرخنأ ةءسق هل دجويله رظنتو كدهج دهتجت نأ بجبف

 نوكتنأ بجيو . تالومحلا عيمج ىفوتةسنف اضرعو الوط ("”ةمسقلا فوتست ىتح اضيأ تمسق

 . لوألا نفلا ىف كلذ ةيفيك انيب دقو . ةيتاذ (*” ةمسقملا لوصفلا

 )١( نمطتم (') . تيفوس .٠ )©( ةطقاس م .

  (5نيلجرلا س (5) . سىف هطقاس ىف (64) 1 ملا نأ وهو س ٠

 )'( هذهو لب نم الدب هذه ىلإ س .٠

 : أطخ وهو ةمسقنملا م 4 . مى طقاس (8)



 همس ”84

 ملعي نأ ىلإ هديدحن ىف ١١ داحلا الو هميسقت ىف رطضي مسقملا ال : لوألا ملعتلا ىف لبق مث

 عاونألا عضي نأ بجو ةمات ةمسق مسقملا مسق اذإ : لاق ذإ "' يبضعب نظ ام ىلع 'ىش لك

 لك عم دودحلل لصف لك '' رك ذي نأ بجو امان ادح ددحما دح اذإ و . لعفلاب اهلك ةريخألا

 ءىثثلا فلاحي ال ام نإ و . دحلا ىلإ ليبس الف لصف لك ملعي مل اذإ و . لعفلاب ءايشألا نم دحاو
 نوطالفأل '؟”طارقسك « عونلا ىف قفاو نإ و فلاخم وهف هنيعب وه وه سيل امو ؛ هنيعب وه وهف
 . لك نع لصف ىلإ لك جاتحيو « ةياهن الب ىه ةيصخشاا تافلاختلاو . ؟؟”ناسنإلل طارقس لب

 فرعي نأ جاتحيف « ةيفنصلا كلزكو ؛ كلزك هدنع ةيعونلا تافلاخلا نوكت نأ اضيأ 91 هيلو

 اهنم دب ال ةياهن الب قورف كلت نأو « عونلا تحن فند لك نعو عون لك ىرع *ىثلا قرف
 , 19 اهلك

 : لطاب اذه نأب بيجأف

 نإف : دحلاو تاذلاب رخال افلاحم ئثلا نوكي نأ بجوت ةنابم لك سيل هن'الف الوأ امأ

 دهلا هل ىذلا عونلا ىف ةقفتملا ءايشألاو . دحلاو رهوحلا ىف افالخ بجوت ال ةيضرعلا لوصفلا

 تفي الو .٠ ضرعلا ىف فالتخالا ”كاذب عوتلا دحي ميح ىلايب الو .. تايضرعلاب فلتخت
 . دحي ىذلا عونلا تحت صاخشألاو فانصألا ىلإ

 ىأ ىف هنأ دودحلا انرظنو« قطانلا ريغو قطانلالثم ةهلباقتم لوصفلا اندخأ اذإ انإف ايناث امأو

 كارتشال قطانلا ريغ تحن عون لك نع هانلصف دقف ©« قطانلا ىف الثم عقوف « امهنم عقي نيفرطلا

 سرفلاو هدحو روثلا نع هلصفن نأ جاتح الو 5 ةقطان ريغ اهنأ ىف قطانلا ريغ تحت ىلا عاونألا

 ٠ أطعخ وهو دردحملا س )01(

 | ه0 رظنأ ٠ هرمأب دوجولا ةفرعم نامزلتسي ال ( امهيلك ىأ ) مسقتلاو ديدحتلا نأ وهو قدأ ىطسرألا صنلا
 هو .١

 . رىذدق نوكي نأ ("
 طارقس ةفلاخك دارملاو © ناسن'الل تارقب لب نوطالفألا طوقسك ”” لاقف أطخ هلا هذه خحانلا خسن (5-4)

 . عونلا ىف هقفار نأ نوطالفأل
 ٠.0 هيسلم : هيصو نس )0(

 ٠ .ىش لكب معلا نايضتقي دحلاو ةمسقلا نأ نظي نم ضارتعا ىهتني انه ىلإ 217
 . نضر فالتخالاب عربا دحرقم لايت الز ةازماز ب« كاذزو ع )07(



 هد ماها د

 نأ نكمي ١2سيل هنإف : ةرداصم قطانلا تحن دودلا انعاقيإ نوكي الو . هدحو بلكلاو هدحو
 ناسنإ وه ام عقي نأ نكمي سيلو « ناويحلا سنج ىف امهنيب ةطساو ال هنأل طسوتم امهنيب عقب
 لئثم الوصف انسٌملا اذإف . ةرداصم ال ةرورض قطانلا تحن هعوقوف . قطانلا ريغ تحن قطانو

 . عاونألا نم دحاو لك نع هل الصف بلطن نأ جتحت مل هل ةيواسم هذه

 : ةثالث ضارغأ ديدحتلا ىف ةعفانلا ةمسقلا رايتخا ىف ىعاري نأ بحيو

 .عاون الل ةيتاذ لوصفب نوكت نأ ىنعأ  ةيهاملا ىف ةلخاد ةمسقلان وكت نأ ىرحت نأ اهدحأ

 ركذن ثيح '' ةيلدحلا ججملا باك ىف ةروكذملا عضاوملاب بابلا اذه ىف ناعتسي نأ "! زوجيو

 ,تاروبشملا ىلع انيبم سيل ناكام كلذ نم '؛!ذخؤي و« سيل وأ لصف وأ سنج ئثلا له عضاوم
 زرحتيل ئثلا ةيهامل موقم ريغ ضرع ئشلا نأ ىلع لدت ىتلا عضاوملاب اضيأ ناعتسيو . ةجذاسلا

 . ةيضرع لوصفب ةمسقلا نوكت نأ نع

 7 لعجيف « لوأ ةمسقلا بيترت ىف وه اف : بيترتلا ةمسقلا نم دافتسي نأ ىناثلا ضرغلاو
 مومعلا ىف نالصف ىواسم نإف . ايناث صخألاو الوأ معألا لعجيف : الوأ دحلا بيترت ىف

 كلف اذه ىف افلتخحي مل ١ نإو . ةياغلاب هبشأ وه امرحخأو ةداملاب هبشأ وه ام مدق صوصحلاو

 . تئش امهيأر خؤتو تئش امهمأ مدقت نأ

 رخآ ىلإ ىهتنت وأ ءاطسوتم اعون ناك نإ دودحلا ئثثلا غلبت ىت- مسقت لازت ال نأ ثلاثلاو

 عاونألا ديدحن ديرت تنك نإ تايضرعلاب ةمسقلا الإ اهدعب سيل 7 ىتلا تايتاذلاب ىتلا.ةمسقلا

 . ةريخألا

 وهام ىف ةلخادلا تالومحملا عيمح ءناك هجو ىأب وأ ةمسقلاب ترضحأ اذإ (20كنإ ليق مث

 « ساحلا دحتل 1” عون عونب صاوحلازيمو « ةريثك عاونأ ىف ةبباثنملا اهنم ت رتشملا زيف

 5 ب 6 م نم ةطقاس سيل )1(

 . بجي وس )0

 ٠ عيارلاو ىناثلا نيئزحلا ىف ( اقيب وط ) لدا ٍباَك ىف عوضوملا اذه وطسرأ طباع 0

 + نازح 3 . هلم (0) + دوي و نت 44

 . هطقاس م (9) ٠ اذإاذإ سس (8) .٠ م نم هطقاس ىلا تايئاذلاب 7 ص



 تك للا 7

 تالودحلا تبلطو نيريثك ىلع لوقم ئش كدي ىف عقو نإف . لوصفلاب هفدرأ مث الوأ ١" هيترف
 ادحاو ادحاو صح ام تمفر مث دل ا تبكرف «كاذ ةهجنم نبريثكلا سدحاو دحاول ىتلاةصاخلاا

 . ةسناجتم تسل ءايشألا كلت 2'١نأو كرتشم مسالا نأ ملعاف « اكرتشم ىنعملا نم ئش قبب ملف

 تدصف نأب بيكرتلا ف لعفت نأ بحي ام تلعفف سفنلا ربك دحن نأ تدرأ اذإ كلذ لاثم

 سدايبقلا تدجوف ©« سفنلا ربك ةهج نم مهتالومح تبلطف سفنلا ربكب صاخشألا نم نيفوصوملا
 (؛7سردنسول اضيأ تدجوو « سفنلا ريبك ىمسي مهنم لك «"*سيآو عاجشلا سوليخأو كلملا

 . مهنم دحاو دحاول دوجوملا سمألا تبلطف « سفنلا ركب نافصوي فوسليفلا طارقسو حلاصلا

 ادقح ©” دقت:ءارخالاو « مضلا لاه>١ نم ةفنأ هسفن لتق ادحاو دحت ىلوألا ةقبطلا ىف

 ىفو . ميضلا عوقو نم رأثلا بلطل ١" اديدش لتاقرخآلاو « هقرافي مل اداقتعا هيلع مضلا عوقول
 رخآلاو ءتخبلا نم ناك هنأ ببسن هب أبعي ملف مظع ريح هيلع درو امهنم ادحاو دجت ةيناثلا ةقبطلا

 صاوخ تفذح اذإف . '” تخبلا ببس ند هيلع هدورو نأل هب أبعي ملف مظع ءالب هياع درو
 عوقول لاّتحالا ةلق وهو كرتشم ئث مهل قبب "دق مهتدجو ىلوألا ةقرفلا نم دحاو دحاو
 ةالاملا هلق وهو كرتشم يش مهل قب ةيناثلا ةقرفلا نم دحاو دحاو صاوخ تفذح اذإو . ميضلا

 ةقرفلا هذه ىلعو « دحاو دحم ةقرفلا كلت ىلع لاقي سفنلا ربك نذإف . تخبلا فيرصتب

 ةيتاذلا ريغ ضراوعلا فذح دعب ةقرف لك ىف قبيام وه دحلا كلذو « دحاودحمب

 هذه ةيصاخ تفذخل ةيناثلا ةقرفلاو ىلوألا ةقرفلا ىلإ تدمع اذإ امأو . صحم ىبلا سفنلا ربكل

 معي اسنج سيل سفنلا ريك نأ تماع دقف . كرتذم (9) ئيش قبي مل « ةقرفلا كلت ةيصاخو ةقرفلا
 لب « بيكرتلا ىف نعم نأ هذه لثم ىف كنكمب '0١'لو . طقف امسا لب ؛ ادحاو ىنعم الو نبةقرفلا

 .٠ نإف م )0( . هيترق بم م١0

 ها نصسصرديس س قل . 3 سآ دارملاو « سيلو س « ساو م مف

 ٠ تاطوطخملا ىف نيتطوقنم ريغ ناتركلا (1) . دقعأم (4)
 سيليغأ وأ 11168 سدايبقلا انربتعا ول ”* ازكه ١7 لصفلا  ةيناثلا تاليلحتلا ىف لاثملا اذه درو )ع32”37ر
 لاّتحا مدع ةفص اهنأ دجنف اهيذ نوكرتشي ىتلا ةفصلا نع ثحين نأ انيلع قمل ني ربكملا نم ]93 سك اجأو 69
 دلثم أ ىلإ انرظن اذاف ٠ راحتنالا ىلإ سك اجأو ماقتنالا ىلإ سليخأو برحلا ىلإ سدايبقلا تعفد ىتلا ىه ةفصلا هذه . مضلا
 رقت ص . هرشثو هريخ ظحلاب ةالابلا مدع ىف ناكرتش ناذهو 30028868 طارقسو 1395811061 ردنسل اندجو ىرخأ
 8 ثتخبلا نم ناك بيد

 . دقو س (م)

 . الو ص د 1 ائيش م 3



 بل سوال بس

 ْة سيلف . سفتلا ربكل نيعون اسيل « مضلل ضاعتمالاو «تبلاب فافختسالا دجنو لمعلا كب مطقني

 00 959بج495جل ناهربلاو دحاولا دحلا نوكي امنإو اها 5 نقلا رك
 ءافش ىلع نهربيو « ةحسص ةحسس ىه ثيح نمال « ةيلك ةحصس ىه ثيح نم ةحصلا دحي بيبطلا نإف

 .ةيصخش نويع ىلع دحاو ىنعمب ةعقاولا ةيلكلا نيعلا ءافش لب «نيعلا كلتو نيعلا هذه ءافشال « نيعلا

 ىلإ انايأ هّرباو هيف عقن خيش بعصأ نمأت مل تايلكلا نم ديدحتلا ىف انأدتبا اذإ انأ ملعاو
 قيرط نم اندعصتو تايئزاباو تادرفملا نم انأدتبا اذإف . ىفمللا '7مسالا كارتشا وهو «طلغلا
 ليلضت نأل مسالا كارتشا ىف عوقولا انمأ « سفتلا ريك ىف انلثمام وحن ىلع تايلكلا ىلإ ىنعملا
 سايقلل هيلع رداصملاو سايقلا ىف مدقملا ضرغلا نأ اكو . ” ربك تايلكلا ىف مسالا كارتشا
 رداصملاو دحلا ىف مدقملا ضرغلا نوكي نأ بجي كلذكف « ىئحللا قيدصتلل ارهظم نوكي نأ وه

 دق حوضولا اذهو . حوضولا ةياغ ىف نوكي نأو ىفحلا روصتل ارهظم نؤكي نأ وه ددلل هياع

 اذإ هنإف : "© ةديحولا تايئزحلا نم تذخأ اذإ للخلا اذه عقيام لقو . كرتثملا مسالا هرتسي

 هنأ نظي و طلغي نأ نكمأ هبسثلا بناج نم ىنأ نإف « لكشب هيبد لكشو نولب هيبش نول ليق

 اذإامأو . ةيفيكلا باب نم اهو «ةيفيكلاب ةيتاذلا ضراوعلا نم وه ذإ اصوصخو ؛« دحاو ىنعم

 ىواسي 2 الكش كلذ نراكف لكشب هيبش لكش ىأ «؟” رظنف نوللاو لكشلا بناج نم ىنأ

 ناكف 210 نولب هيبش نول ىأ رظن مث « رظانتلا ىلع امهعالضأ بساننتو ©” .نآ لكش اياوز هاياوز
 57 تفذح اذإو . ادحاو امهنم اهلاعفنا نوكي ةكراشم.ةساحلا قرخآلا نوللا كراسي انول كلذ

 لاح كلذكو . مسالا قافنا نم طلغلا عوقو نمأف « كرتشم ئش قبي مل نيهبشلا نم نيتيصاخلا

 . "9 ةيوازلاك لكذشلا ىف داحلاو توصلا ىف داحلا

 سنحلا دح روهظل ضعب ىلإ اهضعب اهبيكرت مث عاونألا نم ديدحتلا ىف ءادتبالا نأ نيبف
 . طايتحالا ىلإ برقأو لضفأ

 لاكغألا ىف هيبشلاو ناولألا ىف هيبشلا لع ىلففللا كارتشالاب هييشلا مسا قلطي ناك مسالا ىف ىنحلا كارتشالا ديري )١(

 ٠ هنايب أيس اك
 ٠ رظنيف س (4) ٠ قدأ ناكل داحآلا لاق ولو « ةدرفملا ىأ (0) .رثكأ س (0)
 ٠ ناتصاحلا تفذح س « نيتصاخلا تفذح م )53( .٠ يآ لكش اياوز ىواس الكش ب « م (6ه-ه)

 نم داحلاو تاوصألا نم داحلا ىلع تقلطأ اذإ ىظفللا كارتشالاب لاقت اهتإف داحلا ةلكىف لاخلا كلذكو ىأ (

 ٠ ( ةداحلا ةيوازلا لثم١) لاكشألا



 مسلسل "امل

 "” هماغلا لصفلا

 ةسكعنملا للعلا طيسوت ىف مالكلا مامتو « ءازحألا ىلإ لكلا ةمسقب عاقتنالا ىف

 هيف لاحلا قيقجنو ةسكعنملا ريغو

 ةمسقلا نم سيياقملاو دود ١ ىف دجوت ىلا رومألا طابنتسا ىلع رصتقي نأ بحي سيل :لاق

 ناويااعيرشتلثم : ءازجألاى لإ لكلل ىذلا "7 حيرشتلا نمو لب [1 114] ىنزحللا ىلإ لكلا ىلا
 "99 طالخ لاك ةئلاثلامث «ةطيسبلاءاضعألاك ةيناثلا مث«ةيلآلا ءاضعألاك ىلوألا هئازحأ ىلإ تابنلاو

 ءازجألا ترثك اذإلم أتبنأ لب « طقف كلذ ىلع رصتقي نأ ىغبني سيلو . ءازحألا رخآ ىلإ كلذكو

 ىأ اضيأو « ضراوعلاو تالونا نم ةدع لك وأ « دحاو لك مزلي ىذلاام هنأ تايئزهباو

 . تايثزحلا ىأ مزلت ءازحألا

 انطبنتسا كلذكف « سفنلا ىذت حن وا” محلا تحن ناوي ١نأ ةمسقلانم انطبنتسا امانأ ملعاو

 مزاول انطبنتسا كلذكو . لايس رهوج نمو كسمتسم رهوج نم بكم ناويحلا نأ حيرشتلا نم

 حانحلالصفتم رئاط ناويحلك نأو « ضييب (*!لصأ ناويح لك نأ لثم ءازجألا نم تايئزملا

 . ىلعألا هكف ىلع نانسأ الف نرق ىذ ناويح لك نأو « ضيبيال '"حانهلا لصتمو ©« ضيبي

 ( غضملا ديجمال هنأل شركهلف نرق ىذ ناوي- لكو « هنرق ىف بهذت ةداملا نأل كلذ نأ انماعو

 . اهل ةر الف ةكمس لكو « ام مخه نطابلا هفوج ىلإ هلوصو لبق هئاذغل نوكي نأ بجيف

 .٠ ةطقاص ب 2م )غ١(

 ةيناثلا تاليلحتلا رشثاث لوقي ٠ وطسرأ اهلمعتس ىلا ا>«+هرم# ةلكل ىفرحلا ىنعملا ىطعت حيرشنلا ةلك (')

 كلذ نوكي و  هصاوخ طانتسا دصقب تاعوضوملا نم عوضوم ليلحت اهب دارملا نأ رهظي و : دروفك أ ةعومج ىف

 ٠ عوضوملا ىلع ةروكذملا صاوحلا لمت اهلجأ نم ىتلا ةفصلا ىهو « سن# ةيقيقحلا ةفصلا مضوت ىلا ةمسقلا ةيلمعل اديهمب
 رصانع طاينتسا ىف رصتقي الأ بجي : انيص نبا ةرابعب دارملاو ٠ 06615(806 ةمسقلا ةدكل ةفدارم ةكلا 8012162 ريتعي و

 . هنازجأ ىلإ لكلا ليلخب اضيأ ناعتسي نأ بجي لب « هتاينز ىلإ ىلكلا ليلحت ىلع ةسيقألاو دردملا
 ٠ خاصلاوذ وهو هل نذأ ال ىأ () نادل ان 4 . ءاضعألاك م (6

 ٠ طاوطولا وهو )30



 دل ماو اد

 «ةلعءاطعإ هانرك ذام لك نكي مل نإو ؛ مللا ءاطعإ ىف ةعفان اهللعو تاطبنتسملا هذه لاثمأو

 « لجر وذو نينرق وذ وه ءىثل دجوي شركلا نأ اعم ةبرجتلاو حيرشتلاب انلصح اك اذإ 7١هنإف
 نرقىذلك ذإ - نرق وذ هنأل "”نكلو « رخآ لجر ىذل دجوي ال دق ذإ :لجر وذ هنأل ال نكلو
 «نرق هل '؟'هنأل انلقف؟ شرك ناويحلا اذهل ل انل ليق اذإف «شرك هلف زعاملاو ىورألاو روثلا لثم
 « مللا باوج ىف ام هجوب اعفان اذه ناك « نرق هل سبب هنأأل انلقف ؟شرك هل سبل مل انل ليق نإ وأ

 *'ىنعم ىأ مزلي ىنعم ىأ نأ لمأتي نأ بجي نكلو . ةبيرقلا ةلملا ءاطعإ !؛”هيف نكي مل نإ و
 نم اذوخأم كرتشلا ىنعملا ناك امبرو . هنم معأ وأ هنم صخأ وه (ىل امزال هلمجيال ىح تاذلاب

 . ناسنإلل مظعلاو كمسلل كوشلاك ةافحلسلل "”فرحلا نأ لثم 7” بسانتلا قيرط

 دحلا نوكل كلذو «ةدحولا قاقحتسا فالتخا ىلع ةدحاو ةلأسم .ةريثك لئاسم (*)دحت دقو

 باذجناو ةقارزلا ىلإ (؟) هقارزناو ةقارسلا ىف ءاملأ سابت>١ لثم عونلاب ادحاو ائيش طسوألا

 (١٠)نوطالفدنعو .ءالحلاا ةرورض هعيمج ىف ببسلان وكل دحتب دق كلذ عيمج نإف «ةمجحلا ىف دلجلا

 وهام لاقتنا ١١21هعبتيف ءاوهلا لاقتلا وهو دحاو ءىث هببس ةمجحلاو ءاب رهكلاو سيطانغملا ب ذج
 امهيفطسوتملانإف « حزق سوقو ىدصلا لثم سنحلاا ىف ادحاو طسوألا دحلا نوك 21"وأ . هيف

 . نول ساكعنا اذهو «توصساكمن ا كلذ نكل . 13١ سوسمحم ساكنا هنأ وهو سنجل دحاو

 اهتبسننألةدحاو'1؟4!ةلأسم ةقيقحلا,نوكت الف دحاو ببس 140 ىف ةكرتشم لئاسم فلتخت دقو
 نوكتةلمإبا ف نكلو ."1*؛دعبأ كلذلو «برقأ اذهل ىه لب «ةدحاو ةبسن تسيل طسوتملا كاذ ىلإ

 )١( .انأفس :هلفم  )1١هنكلو ص .

 ٠ . ب ىف طقاس ىنعم ىأ مزلي (©) ٠ءىفس (4) . نأل سس (6)

 ٠ 4ن2810عو7 ليثكلا ىف وطسرأ اهلمعتسي ىلا ةلكلا (17)

 هنرط ءىث لك نم فرحلا ذإ اهرهظ ةافحلسلا فرحب دصقي هلعلو . فرحلا ركذتت سامأ ب « م ىف ازكه (0)
 نأ ديعب, سيظ ( 406 ص ىودب ةرشأ رظنأ ) ءزملا اذهل ةيبرعلا ةححرتلا ىف « ةفدص » ةيلك تدرو هنأ ظحالي و ٠ هدحو
 ْ . اهوفرح خاسنلا نأو لصألا ىه نوكت

 . نطالغأ س )٠١( . نم اهقارزتا س (9) . ذه م . طقت نودب س (8)

 . اهعئيف سس )١١(

 ٠ نوطالفأ نع همالكب ةلص هل تسيلو اهتلع ةدحو لجأ نم لئاسملا ةدحو ىف رخآ ببس اذه (17)
 . م ىف طقاس (14-14) . سوسحلاس ()

 . دمبأ امضعب و ( هلملا ) طسولا ىلإ برقأ لئاسملا هذه ضعب لب دصقب هنأ ىهاظلا 0
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 ؟اناليسدشأ قاحا دند لينلا راص مل ليقف لثس اذإ الثم « ضعب تحن اهضعب '١٠ة ارم طاسوألا

 : ىرخأ ةلأسم لأست مث . ةلأسم تم دقف .2"”ءاتثلا لاحب هبشأ قاحلا دنع ربمشلا نأل "7لاقبف

 مدعيف انيلي ىذلا ةرثوض صفني رمقلا سرأل لاقيف ؟ ءاتذلا لاحب هبشأ قاحنا دنع رهشلا راد ملو

 ىذلاوهو  س.شلا نأل باوهلا ناك ؟ اضيأ اذه نوكي مل لثم ولو . هنم نئكلا '؟*نخستلا

 . "ل انيليال ىذلا ىلعألا هبئالب ةيذاحم تراص - ءوضلا هدمفب

 . ةدحاو ةلابس تدسلف

 تب ركل طوني ولا[ زا دولا يردك نإ و لوقا لاس لاني ذأ نقولا
 اضي رع "١قرولا نوك لثمو «رمقلا فودكل سءلاو رمقلا نيب ضرألا طسوت لثم اهيواسلام

 ةيوطرلا (”شاذقنا ةعرس وه بيرقلاو « ادبعب ناك نإو راثتنالل واسم بهس هنإف « هراثتنال
 ريصي و ”هلعلاب لولعملا نيب امك اضيأأ لولعملاب ةلعلا نيس نأ نكهيف « واسم اضيأ وهو « ةكساملا

 « سمشلا نيبو هنيب ضرألا تطسوت دقف سكنا رمقلا نإ اناق انش نإ ؟'هناف . ارود نايبلا

 هردمألا ذك اهنا تلك ادن يمكلا نييومكب ضرألا فاعور ا نإ انف كفانابو

 .رهاظ رود اذهو . قرولا ةضيرع ىهف اهقرو رين! ةرجشلا هذهو « اهقرو رثتنيف قرولا ةضي رع

 . ادحاو امهمف نايبلا هجو الو ارود سيل امهيف نايبلا اذه نإ هباو> ىف لاقيف

 كلذ نوكيف نيلوه# نامأللا نوكي نأ امإ واح ال هنأ كلذف ارود اههيف سبل نايبلا نأ امأ

 تبنأ مث باسحب فرعف نهذلا ىلإ طسوتلا قبس نإو . هلثم ىف انل مالك الو  رودلا وه

-- 

 لاقف س (') ل ١
 :٠ هلا ل ل ل )م
 . انيلي ال خا ب ٠ ب ةكي ال ب « م )0( ا لا نس

 . قاحملا تقورمقلا نم ىلعألا بنام ا ةاذاحم ىأ (1)

 ضي.ىع هنأل - طقس ىأ ٠ رئت, رجشلا قرو نوكروه وطسرأ هدروأ ىذلا لاثاار ٠ رجشل انانرور أ 10
 ٠ قباسلا عجرملا نم ١5 لصفللاب ةرقفلا هذه نراق ٠ <« هراثتاال هلع اضي رع قرولا نوك .ثمو ه انيس نبا ةرابع ىنعمو

 ٠ سب, ىأ تابنا نتا طوق نع شائقنا وهو +:ءاقلاب ضاثشا ب 8(
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 ا موا

 هطيسوتب تبث مث سحلا ىلإ فوسكلا قبس نإو . '”لوهجم فوسكلا "”نإف « ''”طسوتملا
 «امطسوت لعلدي ام فوسك ناكنإ امأو .هانرك ذ ام ريظن لواحي نأ الإ ارود نكي مل « '؟”طسوتلا
 كانه سيلف - هنيعب لوألا كلذ ال  رخخآ فوسك ىلع لدي - هنيعب كلذ ال  رخآ طسوتو
 تبثيو الوهمجم فوسكلا الثم ناك اذإ ارود ءايشألا هذه ىف نايبلا نوكي امإو . رود تملع اك
 . فوسكلاب تبثي امنإ لوهجم "وهو : طسوتلاب

 . طسوتلل نإلا سايق ىطعي فوسكلاو « فوسكلل مللا ناهرب ىطعي طسوتلا نإف اذه دعب و
 طسوتلل هلع فرسكلا سلو (”7فوسكلا دح ىف دْحْؤِف فوسكلل هلع طسوتلا نأ ىرت الأ

 ؟ هةدح ىف دخْوي سيلف

 نمةراتو لعافلا نم ةراتف : ةقلتخم بابسأ نم طئاسوب ةدحاو ةجيقن ىلع نهربن دق انإ لوقنو

 تومي نأ بحي ناسنإلا نأ ىلع نهربن انأ هلاثم . (7 صنعلا نم ةراتو ةياغلا نم ةراتو ةروصلا

 للعلا ةهج نم ةراتو . ةايحلا اهب قلعتت ىتلا ةب وطرلل ةينفملا ةرارحلا ىهو تولإ ةلعافلا ةلعلا نايبب
 (ة!ءىشلل ناك اذإ هنأل كلذو : داسفلل ةعوضوم ىهف نوكلل ةعوضوم ةدام لك 70 نإف : ةيداملا
 .ةرو رضلاب ةئيملا كلت اهنع مزلي 7١١2ةلعاف هلع كانه اضيأناكو « ةرورضلاب ام ةئيه اهمزلي « ةدام

 امهطمسوت كلزكو  لعافلا طيسوت كلذكو ( ةئيها دوجو جاتنإل 2 حاصةداملا طيسوت نأ ماوف

 جرخت ال ةداملا نأل : رخخآلا طيسوت ةوقلا ف نمضي, هدحو ناك ءامهمأ طسو اذإ هنكل . نيعمتجم

 ماقنلا طسوتلا نوكيف . ةدام ىف الإ لعفي ال ةداملا تاوذ ىف لعافلاو « لعافب الإ لعفلا ىلإ

 ةبجوملا ةلملا وه كلذ 2"! عومم نآكن وكيف « لعفلاب امإ وةوقلاب امإ 2'"اعيمج امهعومم (١1!وه
 « ضرألا طسوتل فسكني رمقلا نإ تلق اذإ كنأ هلاثم . ةعمتجمي للع اف ناك نإو « ةجيتنلل

 طسوتملا ذإ - فوسكلا نم لباقلا ببسلا ةوقلا ىف هتتمضو فوسكلل لعافلاببسلا تيطعأ دقف
 وهو هلوبقو « لعافلا لمف وهورتس : نيسمألا عاتجا طسوتلا مامت نوكيف  ءومضلل الباقرتسإ

 . ةطقاس س (4) ٠ الوهجم س () . ناك س (') طسوتلا م (')

 اما الرهجم فوسكلا ناك اذإ ؟ « فوسكلاب تبني امنإ الوهجم ناك اذإ طسوتلاو » هدارمو . طسوتلا ىأ (6)

 < رردلا وه كلذ نوكيف نيلوهجم ناىمألا نوكي نأ امإ » لاق امدنع لبق نم ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو .٠ <« طسوتلاب تيثي

 ٠ بيبرتلا ىف فالتخا عم س ىف ةدوحوم اهلك 00( ٠ فوسكلا ىف دحب دجويف م )03

 . ةطقاس م ٠ )٠١( ءىثلا س (9) . نأب سس (8)

 )1١١( احلاص م ٠ )؟١( وهو س . ) )("-1١0م ىف طقاس 5



 ا ل

 ببسلا نم وهو «0١هتي رك تاعجو «ءوضلا رمقلا لوبق ةئيه ىف دلعلا تيطعأ نإ و « لباقلا لاح

 ببسلا هتنمض لدلروكتف ؛ ام عضو ىلع سنشلا ىلإ هفيضت نأ الإ كلذ متي الف « لباقلا

 «هيف لباقلاو لعافلا تنم دقف « مأ ىف ةياغلا تيطعأ نإ كلزكو . اضيأ لباقلاو لعافلا

 رثأتملا ناكم الولو . فوسككلا هلع طسوتلا ناك مل رتسلا لوبق الولو . لولعملا بجي ملالإو

 ةهجلاا هذه نف . لوبقلا نم وحنلا كلذل ةلع ةيوكلا تناك امل « ("'ديفملا نم ءوضلل لباقلا

 . ةلمللا عومي وه ادحاو ائيش ةجيتتلل ةبجوملا ةلملا نوكت

 « لمفلاب طقف لعاف ىطعي نأ وأ « ةياغ نود وأ لباق نود لعاف ىطعي نأ بحي هنأ امأو

 نأ بجي لب . لطاب سعاف «ماسقألا رئاسو « ةوقلاب لعافلاو"”طقف لباقلا وأ « ةوقلاب لباقلاو

 : ةقيقحلا ىف ةدحاو لد ةوقىف نوكت اهنأ ىطسو(؛!ادودح ةريثكلا بابسألا ءاطعإ لاح نم معي

 هنأ 2'لصفلا اذه ببسي نظي دقو . ابجوم امات نكي مل * امهعومج ىلإ رشي ملام ءاطعإلا نأل

 وحتلا ىلع لب « قالطإلا لع كلذكس يلو «دحاو ببس الإ دحاو بولطم ىف طسوب نأ زوحيال

 . انيب ىذلا

 اضيأ اذهو « هيلع ةسكعنم لولعلل ةيواسم نوكت نأ ةلاحم ال بحي ةلعلا نأ اضيأ نظي دقو
 نوكي نأ دحاولا هجولا كلذو : "لوألا ملعتلا ف دصق هايإ و : دحاو هجؤ ىف الإ بجاو ريغ

 نوكتف « ('ةنيعم ةعيبطل ةلولعم اهتيه ام ىف ربكألا ةعيبط نوكتو « اقلطم ربك الل ةلع طسوألا
 ىرخألا هوجولا امأو . ةدحاو (١١!هتلع لولعملا ناك «؟!اذإ ىأ : هل ةلولعم نوكت تناك ثسح

 لثم «ءابنم ادوجو صخأ ةريثك بابسأ نم نوكت دعرلاك ةدحاولا ةعيبطلا نإف : كلذ اهبمف بحي الف

 لثم ةريثك بابسأ اهل نوكي دق:ةدحاو ةعيبط هسفن باحسلاو . هيف ران ءوفط وأ باح ىف حير

 ءاضعألا ىف بلقلا نم ةرشتنملا 230ةرارحلا كلذكو ؛ هسفنب ءاوطا ١١)دربت لثمو راخبلا دوعص

 )١( لعفلاب لل س (9) . ءوضلل ديفلا س (') . ةيرك هتطعبو ص .

  )4ىطسر ادردح اهرابتعا ىأ ٠

 . ةرثكلا بابسألا نع ثدحمب هنأل اهعومم لضفألاو ةثالثلا تاطوطخملا ىف ازكه (0)
 ١ ضعب نرد ابضعب ةاعارمو بابسألا لصف ىأ ()

 . وطسرأل ةيناثلا تاليلحتلا نم ١" « ب و م ىلإ ةراشإلا (0)
 ءاذإو س (5) ه رجشلا قرو راثن'ا ىف هلع ىه ىلا ةيئابنلا ةراصعلا دمت لثم (4)

 . هطقاس س )١١( هدر س )1١( .ةلعم )٠١(

 ص



 مس مروعا

 ىأف . وضعلاعتشا وأ « طلخ ةنوفع وأ « حور لاعتشا امإ « بابسأ امل نوكي دق ىلا ىه ىتلا

 : هنم صخأ (١١ىهو لولعملا تهت | ىطسو ادودح تلعج بابسألا هذه

 حلصت:الف ءام ىحللب هلك ىمحت اببس تسيل حورلا ةنوخم نإ لوقي نأ لئاقل [ب19١١] سيلو

 اننا وها منا ىربكلا ىف لومحلا نأل كلذ هل سيل امنإ و . ىمحلل جتنملا سايقلل ةلع عضوت نأ

 لب « ناوي> لك ناسنإلا نأ نعن مل « ناويح ناسنإلا » انلق اذإ انإف . ام ىمح لب هلك "') ىملا

 سلو .ةكناك ةيئاويعع ىإ 0 تبث نأ (6)ه] ةيناويحلا تاشإ ىف ؟!ىفكيو . 2ام ناوي

 نإف كلذكو . قالطإلا ىلع ةيناويحلالب « تناك ةيناويح ىأ بلسد نأ ةيناويحلا بلس ىف ىفكي
 بحجب الف : هتحن ص اخشألاو هنود ىذلاع ونلاف هسنج دوجول ببس اهنمعون لك ةطسوتملا عاونألا
 نم صخأ طسوألا دحلا ناك اذإ ىتح «نيهاربلاىف امتادةي واسم نوكت نأ بحيةلعلا نأ طرتشي نأ

  ةلاحمال ةي واسم كلتو «دحلا ف لخدي اهضعب بابسألانأ معي نأ بحي لب . اناهرب نكي ملربك ألا

 لخدال صخألاف . عأ تناك امب رو «عئشلا ةعيبط نم صخأ نوكي اهضعبو  ةهلعاف وأ ةدام تناك

 دوجو لعةميبطلاكلت دوجو فقوتي ىتح'"”وه وهام ةهج نم هنمضتتال ئثلا ةعببط نأ دحلا
 بابسألا نم هنيعب 47 ببس دوجو ىلع دوجولا ىف ةفقوتم ريغ ةيباحسلا نأ الثم . ببسلا كلذ

 حورلا ةنوخح دجوت نأ ىلع دوجولا ف فقوتت تسب اهتعيبط ةهج نم ىملا اضيأو . ةصاخلا

 بابسأ اهنأ عم - صخأ ىه ىلا بابسألا تناك اذإف . 37 تناكرخنآ ببس ناك نإ لب « طقف

 .دحلا ىف لخدت مل « ربك ألا دحلا ةعيبط قلطمل ٠١١" ابابسأ تسيل  ةجيتنلل مللا ىلعت اهنأ عمو
 ىلإ افاضمال اقلطم ناك اذإ ربك ألا )2١١ دحللو « تاذلاب ةجيتثلل اللع نوكت بابسألا هذهو

 ةجيتنلل ةلعوهام « للع ىه ىلا ىطسولا دودحلا نم نأ لبق انيب دق نحنو . ضرعلاب رغصألا
 ندبلا اذه ىف ىلا دوجول هلع اهنإف حورلا ىف ىلا ةنوخسلا لثم « ربك ألا 2١١ دحلا نود طفق

 كلذ ناكف « ماع مأ صخأ ىه ىبا للعلا هذمل دجو نإف . قالطإلا ىلع ىملا دوجولال
 بجي الو . ماعلا كلذل "5 ةللع ضاوحلاا هذه تناك « هيلع ةسكعنم لولعملا ئثلل ةقباطم ةلع

 )١( تبثي وأ نوكي نأ س ٠ ) )0س ىف ةطقاص ةيناثلا وه .

 . ناكم (5) ٠ ببس ىلع ةفقوتم ريغ ص (4)

 .٠ دحلاو م .٠ )١١( ءايشأ م : - غ0

 هلعم ٠ )١6( ةطقاص ص )١١(



 الا ميم

 طسوت الب لوأ اهل '''وه ماع دنع فقن لب .لاحم كلذف رخآ ماع ماعلا نيب و اهنيب دجوي لازيالانأ

 تناك نإ و باحسلا نأ : هلاثم . للعلا نم ةتبلأ امهنيب ةطساو الو ماع لولعمو ةصاخ للع نوكتف

 فيثكت ةدش باحسلل ةقباطملا ةلعلا الثم نوكتف « ىلاعلا ءاوملا فيثكت ةدش ىف اهلك هلع عم

 نأ زوحجمالو . دربلاو دعاصتملا راخبلا ” نيتلع ىلاعلا ءاوحملا فيثكت ةدشل نإف « ىلاعلا ءاوملا

 ريغ راخبلاو دربلاف . سمألا رخخآ فقو ناك نإو « رخآ ماع ببس فيثكتلا ةدش نيبو امهنيب نوكي

 . باحسلا دح ىف ةذوخأم ىلاعلا ءاوهلل "”دح ةفئكملا ةهلعلاو . كلذل باحسلا دح ىف ذوخأم

 . ةسكعنم ىهن  دحلا ىف ةلخاد ىنعأ  لاحلا هذه للعلا نم ناك اف

00 ١ 
 أطخ وهو انلع ةثالثلا تاطوطخملا ىف ("؟) هلا .

 ادحاب « م 222



 ا معو

 "'هساتلا لصفلا

 هيف همالك بهذم ةاذاحمو للعلا طيسوت ىنعم ىفلوألا ملعملا هدروأ ام قيقحت ىف

 عجفما عب
 0 لا

 :لوقنف كوكشلا ضرعتالثل لوألا ملعملامالك هيلعمهفي نأ بحي ىذلا هجولا ىلإ نآلا عجرتلف

 نيئيشل دحاولا ريكألا دولاب مكحي نأ نكمي دق ناك نإو هنإ : لوقي هنأك مهفي نأ بحي
 كلذ لثم ىفف « د ىرخألاو ب امهادحإ نيتطساوب ه « ج ىلع هب محي نأ لثم : نيببس طسوتب

 :تقفتاوتناك ةلعىأ ص خأ ىهىتلا هالعا""نم عضوي نأ ادوجوم معألا لولعملا عضو اذإ مزليال

 لك ال نكلو « ام هلع تدجو دق نوكي نأ نم ديال ناك نإو 55 اهنيعب ةدحاو عضوت نأ الو

 : اذه فالحب وهام دجوي نأ نكمي "دقو . ببس نيعتبام نيعتب امنإ لب  قفتا فيكو هلع
 دةلأسملا ف بولطملا كيلو . "”دحاولولعم طسوتب الإ ةريثكلا ءايش الل دجوتال هيف ةلعلا 4” نوكتو

 دومح نأ لثم : ايناث هتحن (ىل ناك نإو « الوأ ةهلعلا هل ىلك ءىشل بلطي و « ةيلكهتلعو املك

 اهل ماع ءىثل الوأ دجوي نكلو « مركلاو ١ عورمللاو نيتلا نم ىتُس راجشأل '"دجوي ةب وطرلا

 .دمح هتبوطر نإف « قرولا رثتتم رج لك وأ « قرولا ضيرع لك نوكيف - قرولا ضرع وهو

 «لواعملار يك الا "وه راثتنالا نوكيف . ترثتلاف ةكساملا ةيعيبطلا اهتجوزل تلطب تدمح اذإو

 لواعم راثتنالا سيلو .الوأ ةلعلا هل ىذلا وه قرولا ضرعو «ةهلعلاو ببسلا وه ةيوطرلا دومحو

 ناك امو .اقلطم هل لولعم وه لباق عوضوم ىف هدوجو بسحب نكلو «2!هتاذ ىف ةب وطرلا دومح

 نوكم وأ س (4) د نم نع م (( . ةطقاصسب بم )١(

 ٠ اطواسم ل ص )6(

 لاثاا ىف نأ ظحالي و <« عررحلاو نيبلا نم راج الل دجوي » اذكه م ىف في رحتلاب ةءولمم ةرابعلا هذه (7-5)

 طسوأدح ( د ) ةرهاظلا هذه هيف ثدحن ىذلا رجشلا ف قرولا ضرع وهر طسوأ دح ( ج) هقرو طقاستي ىذلا رجشلا

 دحاولا ريكألا دحلاب مكي نأ نكمي دقر » وهو لصفلا لوأ ىف انيس نبا هلاق ام وي اذهو ٠ ةيئابنلا ةراصعلا دمت وهو رخآ

 روتك دللا هرشن ىذلا ىبرعلا صنلا ىف « ةينبلا » أطخ تدرو ةييتلا ةلك نأ ةبسانملا هذبب ظحالي و. « نيببس طسوتب نيئيشب

 . (#”شس + ل صرظأ )ى ودب نمحرلا دبع

 (؟؟) هتاذ ىف ال س )0( وه وه م )ع3,



 هد مالو ادع

 اهعمت ىنعمل لب « الوأ أهل سيل نكلو « ةريثك ءايشأ ىف امولعم كح بجو نركي امم اذه لثم

 لئمىفف ءاقلطم هدوجول لب «طقف (''عوضوم عوضوم ىف هدوجو ىف ال هل هلع '١ىهو « اهلك

 نوكتالأ بحجب انهاه للعلا]أ كلذو .امل ىواسملا محلا دح ىف ةلخاد ةلعلا نوكت نأ بحام هذه

 « قالطإلا ىلع لولعملا ربك ألا دحلا ةعيبطل هلع سيل لولعملا نم صخألا نإف « لولءملا نم صخأ

 ةلاحم ال نوكت تاعوضوملا كلتو « لبق نم هانحوأ م عوضوم عوضوم ىف هدوجول ةلع لب

 نذإف : عماج سمأل لب عوضوم عوضومل تسيل ةلعلا نأ انهاه انضرف دقو « عاونألا ةفلتخم
 49 هضوملا اذه ”لغثم ىف طسوألاو « ناهرب أدبم دح ىهف « د+لا ىف هلخاد هلعلا هذه لثم

 الو « لوألا ملعملا لوق مهفي نأ بجي اذه ىلعف . عضوم لك ىفال اسكعنم نوكي ىذلا وه

 « راثتنالل تاذلاب هلع تسيل ةبوطرلا شاشقنا نأ ةهج نم لاثملا اذه ىف قياضي نأ بجيب

 ةب وطرال (* دومللاو شاشقنالا امنإو « ىعيبطلا لقثلا وه تاذلاب ةلعلا امنإ و . ضرعلاب لب
 ىنعمب  ضرعلاب راثقثالاو « تاذلا,ب لاصفنالا ببس وهف «هلصاوأا 'هلعلا مدعل هلع وهف ناك امهأ

 . قئاعلا ليم

 ناهربلاب ةبواطملا ضراوملا نم هنيعب دحاو خوثل نوكي الأ نكمب له ىرعش تيلف : لق مث
 عوضوم ىفال ةفلتخلا تاعوضولل عماجلا ىنعملا لثم ىف ىأ  (؟ ةدحاو هلع لكلا ىف

 (8”ناهرب أدبم اد نوكمت اهئأل «نكمي الف سمخالا ةيتاذلا ةيقيقحلا ةلملا "!”امأ ليق مث ؟عوضوم
 هنأ مهغب نأ نكميف . نكمم وهف ةسرغلا ضارعألاو ةمالعلاك (؟) سايقلا/هلع امأو . انحصوأ اك

 . عوضوم 2١١١ عوضومب 21١ ةيصاخ ةللعال ؛ تاعوضوملا عيمح ىف لع ىه ىتلا ةلعلا ىنعي

 ذخأو مسالا كرتثم لولعملا ناك نإ ىتح «لولعلل ةي واسم نوكت ةلعلا هذه لثم نإ لوقي هنأكف

 اي واسم نوكي ىتح مسالا كلرتشاب الإ ادحاو ائيش ذخ وي نأ نكميال هل ةلع لعجي اف« ادحاو ائيش

 )١( ةطقاس س (') وهو س .

 ةطقاس س (؟)  04١دوحلا وأ ص )6( عوضوم لا م

 ) )1ةلع هيب دحاو ءىثل نوكي فأ نكمي له » اذكه وطسرأ اههذو اك ةلكشملا عضوت نأ اذه نم لضفألا

 (ه د «ءاوورظأ) < ؟ ةفلتخم نوكمت لب « هتالاح نم لاح لك ىف اهنيعب ةدحاو نوكت ال

  0امإم

 ٠ ناهرلا نم مدقملا ءزكلا وهو « طسرألا دحلا وه ناهرب أدم وه ىذلا دحلاب دارملاو ٠ أدبم دح س (6)



 همس 50# سم

 ناك نإو . ةيعون للعل ةيسنج للعلا تناك « ةيعون ثتالولعمل اساج لولعملا ناك نإو . هل
 ىلع 2” كلذ ىف طسوألا دحلا.* دبتف . كلذك ةلملا تناك «رينك ىلإ ةبسنلاب ادحاو

 هل ةلع وهو « هبجويام نوكي نأ بحي « ائثطاوتم ربك ألا ناك نإ هنإف . ربك ألا دحلا ةعيبط

 اتةحم ىنعم « ةةللع (' ىه ثييح- نم « هلمعلا تناك نإو . ائطاوتم الصحم ىنعم « تاذلاب

 « مهبم ريغ '*”الصح اققحم اهئازإب ىنعم اهلع بحيام نوكي سرأ بجيف « مهبم ريغ (؟!الصحم
 طسوألاف « الصحم ربكألا نكي مل نإف « اذكه اذه ناك اذإ و . دحاو مساب هيلع لدي ىنعم الو
 الوأ بولطملاو « دحاو بولطم اهيف ةفات2 تاعوضومب لئاسم تصمهخ نإف . الصخم سيل
 ةصصم ىطسو دودح (ملتذخأإ © اذإو . ةدحاو لب ةريثك تسيل لئاسملاف 27» امل ماع ىنعمل

 قيتو لازت دق هب ةقحلملا تاصيصختلا نإف : بولطملا ةدحول ةدحاو لب ةريثك ةقيقحلاب تسيلف

 دح كانهو . ددمعلاب صصخي ةبسنلا لادبإ لثم :هنيعب مكحلا كلذ ىف ماعلا ىنعلل ةلع ةلعلا

 دحلاو .كوه امب ملل الوأوه امنإ و «رخخآ طسوأ دح كانهو «© (*) ريداقملاب صصخم و(” طسوأ

 نم وحنلا وهو « !2٠١ نيفلتخملا نيماعلا ىف نيذوخأملا نيطسوألا نيدحللل كرتشملا ئثلا وه طسوألا

 نإ نيرغصألاو نيريكألا نيدحلل ضرع م هنكل « ملل الوأ اضيأ كلذو . ةلع لومجلا ديزتلا
 : اصصخ نأ نيطسو الل ضرع كلذكف © دحاو سنجب اصصخ

 باسحلا ىفو « هجو ىلع ةسدنهلا ىف ذوخأملا ةبسنلا لادبإ ناس لثم نايبلا نكي م نإ امأو

 نكمي سيلف «هجو ىلع لكشلا ىفو « هجو ىلع نوللا ىف ةذوخأملا ةهباشملا نايب لثم لب «هجو ىلع

 ةماشملا نأل : مسالاب الإ هجوب ادحاو نيتلأسملا ىف ةيولطملا ةبادملا ف طسوألا دحلا نوكي نأ

 هذه نه 0 دحلل م (

 ةطقاس م )030 لصحم ققحم ب « م )0( لصحم ققحم ص (4) وهس (؟)

 . مىف ةطفاض ريداقتملاب صصخيو (9) 0ىنآ ل م (6 اذإ كلذكو س (0)

 ص طمللا ىلإ س طمللا ع ٠١ ىلإ ه ىنآلا لاشملا ةلدابتملا ةبسنلل برضنلو ٠ ةسدنهلاو باسحلا ابلع ىأ 2٠١

 ةقفتمو ةيحان نم ةفلتحم ةيددعلا ةبسنلا ىف محلا هلو ٠٠١ .٠ ىلا و -- ص طمللا ىلإ س طخللا نإ لوقت نأ عيلتسن اننا

 ٠ اطوطخ دادعألا الو ادادعأ تسيل طوطملا ن'الف ةفلتخم اهنأ امأ ٠ ةيسدنحلا ةبسنلا ىف كحلا ةلع عم ,ىرخأ ةيحان نم
 : هلوقب انيس نبا هيلإراشأ ام اذهو ٠ نيطللاو نيددعاا فرط نب ةدودحلا ةدايزلا نيتلاحلا اتلك ىف اهن"الف ةقفتم امنأ امأو

 هل ضرعي مث ٠ الوأ ؟وه ثيح نم مكللا صئاصخ نم هلع لوعجلا ديزللا اذهو ٠ هلع لوعجلا ديزملا نم وحنلا وهو »

 ٠ ةيسدنهلا ريداقملا لعوأ دادعألا ىلع بطي نأ



 0 ضل 7

 « (''سح ىف !١!كارتشا وه نوللا ىف ةهباشملا دح نإف : دحلا ىف ةفلاخمو « مسالاب ةدحاو امبنف

 . عالضألا بسانتو اياوزلا ىواست ”٠ لكشلا ىفو

 طسوألادحلا ناكل ؛ةبسنلا ىف قافتالاو.كيكشنلاب نكلو مسالا كلرتشاب ال ةهباشملا تناكولو

 ىطلاو ىحصلا |[ ٠٠١ ١ ] لثم ةككشم ةيبسن ءايشأ اهتابولطم ىبلا لئاسملا ىف دجوي أي : كلذك

 . كلذ ريغو ةوقلاو

 هتبسن امأو . بابلا اذه لثم ىنربك ألا دحلا ىلإ طسوألا دا ةبسن لاح اذه نم ناب دقف

 لثم الأ (© هل ةلملاو طسوألا دحلا ام ذخَأ اذإ هيلع اسكمنم نوكي امنإ هنإف رغصألا دما ىلإ

 هل وه ام ذخأ نإ امأف .قرولا ضيرمع رجش لك : ليقف رغصألا دحلا وه لقب - قرولا ضرع
 سكعني نأ بجي '*'ل «لوألا رغصألا دحلا تحن عاونألا نم ءىش لثم رغصأ ادح لمفب «اينا
 . اياك اهيلع نوكي قرولا راثتنا نإف « مركلاو ةنيتلا لثم . ةتبلأ

 انللد رعنآ ىنممب اياك ىمسيب ناك امنإف لبق نمو . دئازلا هيلع لضافلا ىلكلاب ىنعأ : لبق مث
 . كانه هيلع

 «ةريثك للع نوكت نأ زوجي دق هنإ :لاقف بهذملا نم هيلإ بهذ ام حوأف لوألا ملعملا داع مث
 : )١( هفلتحم تاعوضوم ىف نكلو دحاو ءىشل هلع نوكتو («لولعملا نم صخأ اهترثك عم ىهو

 جازملا سببيؤ ريطلا ىف امأو «ةرارملا 3" ىظعف عبرألا تاوذو سانلا ىف امأ :رمعلا لوط هلع نأ لثم

 ىلا للعلا ىأ « ةفلتخم للع نوكت نأ زوحي الف دحاو ءىث ىف داو ءىثل امأو . رخخآ ءىش وأ

 . (*”ردصلا ىف انلق ام وحن ىلع ماقلاب ىطعت

 )١( هكلارتشاس .

 )'( أطخ وهو سنج س ٠ ثيح ىودب نمحرلا دبعروتكدلا اهرش ىتلا ةيبرعلا ةحرتلا ىف اضيأ أطخ تذرو دقو
 مالكلاو (  س 4 هو, ص ىودب رظنأ ) <« ادحار سحلا نوكي نأبف » ىهر : « ادحاو سنملا نوكب ىأف » أرق

 ٠ نينول نيب هباش دوجوب انلوق هلع ىف
 . رغصألا دحلا ئتلاخلا ىف دارملاو . هل "املا اموأ  هلطسرألا دخلا مديري (47) وهال 2(
 هام نه (9)

 عوتلاب ةدحاو تسيل تاعوضوم اهنأ ديرب 20
 . وطسرأ اهركذي ىلا ىه اهنأل « مدع » ةدكل فيرحت اهلملو ةثالثلا تاطوطخلا ىف ازكه (1)
 : ةروصلا م )8(



 ا مولود

 57 رعأ هلع لودمحال ناك مث ) لودحلا تاع عوضوملا ىلع سكعنا اذإ هنأ لأس نأ لئاسلو

0 

 رخالا قو («دربلا وه ءاوهلا "7" فئاكت ”هلع نهدع أ قو: (١١ءاوملا فدكت نمو راحب نم ناك رحآ

 باحسلاب ةيصاخلاا هلعلا وه امهبأو« "لوألا باحسلاب ةيصاخللا ةلعلا وه امهمأف : راخبلا فئاكت

 هيلإ برقألا ىناثلابو ؛ '؟”دربلا ىنعأ : هيلإ برقألا وه لوألاب صاخلا نأ باوحلااف ؟ "يناثلا

 . ءاوملا فيثكت وهو هيلإ برقألا وه قلطملا باحسلاب صاخلااو . راخبلا وهو

 ةلعلا ىه ماعلا عوضولل ةلعلاو . ةيصاخلا للعلا ىه ةيصاخلا تاعوضولل للعلا نإف ةلملابو

 . للعلا ىف ماعلاو صاخلا اذه ىنعم تفرع دقو . ةماعلا

 برقألا وه رغص الل ةلعلافءضعبا ةلع اهضعب ةسكاعتم طاسوأ نيؤرطلانيب ناك اذإ اضيأو
 برقألاىه ربك الل ةلعلاو . لومحملا نم برقأىهىتلا اهل ةيناثلا ةهلعلا دوجول ةلع(") هنأل ءاهنم هبلإ

 هلع وه لوألا ١ نأب . هدحو ربك ألا ةلعو ةجيتنلا هلع نسب قرفلا تفرع دقف . ربك ألا نم

 . هدحو ربك ألا ةلع وه ىناثلاو . ةجيتذال ةلعلاب ىلوأ وهف رغصألا نم برقأ وه اف : "7 ةجيتنلل

 . اهسفن ىف اهدوجو هلع لب اهب قيدصتلا هلع عضوملا اذه ىف ةجتنلا ةلعب ىنعأ تسلو

 )١-١( ءاوه صعاب .٠ )'( فيكت س .٠ )- )9دربلاب م (4) . م ىف طفاس .

 بدلا جاتا نآف س (5) ٠ منا دلع اهنأل س ملا ةلع هنأل اهنم هنأل م (5)



 "" ثاعلا لصفلا

 فتراهربلا ىف مالكلا ةع'اخ ُْف

 . ناهربلا جاتنب ملعلا نم دك 1 نوكي نأ بحي ناهربلا "”ئدابمب ملعلا نأ لبق نم اني "ادق
 ةوقلو رخأ ءىشث رخالاو مع اهدحأ وأ « ةدحاو (؟”ةوقلو « ملع اهالك له هنأ كش نأ كاشف

 © تقولا كلذ نم اهملعن نحنو « انقل> ام انيف ةدوجوم نوكت نأ ام ولخي ال مث ؟ ىرخأ

 ىناهرب لع اندنع نوكي نأ زوجي سيلو ؟ انمكتسا ىتح هل نطفن ال اكو ملع اندنع نوكي فيكف

 تقو ىأ ىفو7' ملعن اك ىتم < انيسن (00مث ىلعن اك نإو ؟ ناهربلا نم مصأ لع فيكف ( ةملعن ال

 دنع ىرخأ ةدم دعب اهرك ذتن مث لاكتسالا دعب اهاسننو لافطأ نحو اهملعن نأ زوجي سيلو ؟انيسن

 فيكف ءاهلصحنو"”اهبيصن انإ مث ءالوأناهربلا ئدابم نع نيلفاغ نوكت انأ قحلا نذإف .لاككتسالا

 5! اذهو «ىلوألا ّىدابملا لبق ىدابم ىلإ انجت>ا « ناهربب ناك نإ و ؟ ناهرب ريغب الوهم لص

 ملعت الب (9)ام ءايشأ ملعت نأ امأش نمةوق اندنع نوكت نأ الإ صيروعلا اذه لح ىلإليبس الف . لاح

 سحلا ىوق ناوعألا كلتو . ملعتلا ىف ةنوعملا ةهج ريغ ةهج ىلع اهتتوعم نوكت ناوعأ ةنواعمبو

 دجو نإو رهاظلا سحلا نإف . هرثك أ وأ هلك ناوي ا ىف نيدوجوملا نطابلا سهل او رهاظلا

 «ناويح لكل '"'دجويال امبر سفنلاىلإ سحل ايدو, (-1 ظفاحلا نطابلا سهلا نإف هلك ناويحلاف

 بابذلاو دودلا ىف املاح لثم تابث هلعفل !١١١ابمضعب ىف نكي ل امرف ناويح لكل دجو نإ وأ

 قييف ةلماكلا تاناوي+لا امأو . (ميلإ عجرتف ةيذؤم اهنأ ىسنت مث رانلا نم رفت !1١ ىتلا شارفلاو
 اههدحأ: نيئيش ةك اردلا اهاوقب ذخأت تاناويهلاو . ةليوط ةدم ساوهلا نم تذخأ ام اهدنع

 هذه ذخأت امنإ و . سانلا نم امل نسحلا ةقلخو « اهل راضلا بئذلا ةقلكت هتقا>و سوسه#ل | ةروص

 لثم سوسحملا ىنعم ىناثلاو .غامدلا مدقم ىف '"اوهو (1؟!لايإنا ىف '"'اهنزحنو سحاب ةروصلا

 . ةكلملا اهامم انه ةوقلا (4) تئداملا سس (؟» دقف س ١(  ةطقاسب « م (!)
 ء 0س« حج ف دوججومو م « ب ىف طقاس (1-21] قظسرأ قادل دز ال قيدلا نيدتلا اذهب 81
 . ابابسأم (5) واولا نودب اذه س (8) ابنقن س ٠ اهنتقن ب 007
 ةطوقنم ريغ ب ٠ اهبرجحو م )1١( حللارفي ىذلا س )١( تاناويحلا ضعب س )١١( ملص 0
 ىهر ب اء م (16) لاملا م (14)



 دل سعال ل

 لقعلاك اهل ةزيمث ةوقب لب « سحلاب ناوبحلا هكردي ال مسقلا اذهو . ا

 هذهو . غامدلارخخؤم ىف ىهو « '"' اركذ ىمسن ىرعأ ةوق ىف ١١ هنزحنو : اًمْهَو ىمستو « انل
 مهولاو '''سحلاو 1 مهولاو (؟' ظفاا و رك ذلا ةوق ةصاخو ؟ ىوقأ © ناسنإلل ةنطابلا ةوقلا

 . ريوتلاب ةظفاحلا فو «ةروصملا ىف ١" ىرح ام نادك ْو

 فلاخلاو ةيب ثلا زيمتف ةنطابلا ماهوألا هذه 2” علاطت انيف ىلوألا مولعلل ةينتقملا ةوقلا نإ مث
 « طئاسبللا روصن ءىش لوأ اهبف ثدحيف ؛ تاذلاب ام درجتو ضرعلاب الام ةروص لك نع عزنتو

 اهل حواتف ضعب نءاههضعب لصفتو «ةركفم ىمسن ةوق ةنوعمب ضعبب اهضعب طئاسبلا كلت بكرت مث

 ءطسو/؟) الو ملعت الب هملعت نأ اهنأش نم !80ام اهنم نك نأ قفتا اف : تابيكرت ىتاعملا كلت ىف

 بيكرتلا مك ديفتسن اهنم ريثك ١١١" ىفو . ءزحلا نم ,ظعأ لكلا نأ لثم « هتبرجو 2١١ 'ةتملع

 . ةب رجتلا ىنعم ام انلق دقو . ةبرجتلا ليبس ىلع سح ا نم ليصفتلاو

 ئدابملا نإف :روصتلا وهو امل اضيأ أديم انئادقف وه ّئدامملا هذه لعن ال انأ ىف بيلا نذإف

 نم اهثدابم امأو . روصتلا ةهج نم ىدابم اهلف قيدصتلا ةهج نم ئدابم اهل نكت مل نإ و للوألا

 اهيف بيكرتلا دروي نأ نكمأ تب_ستكااذإف . مهوآلاو ليختلاو سحاب بدتكتف روصتلا ةهج

 اهلقعن روصتلا اذه دعب و .ةلصفمو ةبكرم ىه ث.> نم رّوصتف قيدصتلا دروم اهنيب ليصفتلاو

5 

  دقعتت لب - رك أتت هب رجتاا كلزك « ةروكتم ةماثتم تاسوس< دك أب ظفحلا نأ كو

 تالكلاو ةروصتلا تاسيلكلا صخاقن نأ انل هجولا اذهب نوكيف . ةروكتم ةمادتم تاظوفحمت

 1؟!اهاناوج امنإ نوكتو .19؟7 يلعتلاو ملعتل هجو ريغ هجوب اهؤانتقا نوكيف «ناهرب الب اهب قدصملا

 اهطئاسب ليختلاو سحلا نم انم دحاولا دافتسا املف .انلابب رطخمت ملو انل حلت مل اهطئاس نأل اميدق

 ضيفلاب الصتم ناك اذإ اهتاذل اهب انقيدصت ببس كلذ ناك « اهفيلأت هل حالو روكذملا ىحنلا ىلع

 . دعتسملا هنع لصفني ال ىذلا ىملإلا

 ريكذس ١( 0 هيرجترم 110
 خي س (5) : 57 006

 نرحب ام ل ١( سحلاف ص (5) ةلقاس نس. (4) ناسنإلا ىف اهنإف س (6)

 هلع س )٠١( الف ب « م 5( ةطفاس س (6) علاطتل س اول

 اهانلح م (١1؟) معتلاو ميلعتلا س (٠؟) ةطقاس واولا لصألا ف )1١١(



 سا ممل

 طئاسبلا فيلأت سفن ناك اذإ "١طسوب امإ و ةب رجتلا نم امإ دافتستف مولعلا رثاس امأو

 حول مدع امهو  لهحلاا اببس اهقبس دق مولعلا نم تابستكملا نوكتف . قيدصتلا ىضتقي ال

 وهو : ©"'نيبيسلا دحأ اهقبس اهسفنب ةنببلا لئاوألاو ةبرجتلاو طسولا مدعو نهذلل طئاسبلا

 . لوألا

 « برحلا ىف فصلا عامتجا لاحب سفنلا ىف ىلكلا ةروص عاّتجا لاح لوألا ملعملا هبش دقو
 صخلا لصتاو ثلاث امهالت مث «'هعم فقوو رخآ "'هدصقف دحاو تبثف ةمب زه تعقو اذإ هنإف

 ةروصلاو معلا كلذكو . الياقاليلق مظنني فضلا نوكيف ءايناث فصلا مظتنا «دوعب دحاو دحاو لعفب
 سفنلا أبنم تبستكا تعمتجا اذإ ةسوسحم داحآ نع اليلق اليل سفنلا ىف م.ترت ةيلقعلا ةيلكلا

 1 ىلكلا ام هجوب سحي دقف ىنزحلا سحي ىذلا نأل اضيأ كلذو . ؟؟' اهتفذق مث ةيلكلا ةروصلا
 طارقس سفنلا ىلإ ىدؤي هنإف ؛ هيدؤيام كلذكو . ناسنإب سحب دقف طارقس سحب ىذلا نإف

 هنع طبمب و رشق لقعلا نإ مث. حارص ناسنإ الا“ ضراوعب طلاخم رشتنم ناسنإ هنأ الإ :اناسنإ و
 نكي مل سحلا نأ ولو . َنوطالفأ ٌطارقس هب قرافي ال ىذلا درجلا ناسنإلا هل بيف ضراوعلا
 عونلاو دحاولا عونلا صاخشأ نبب زيمب ال ناويحلا ىفو انيف هولا ناكل ءام هجوب ناسنإلا '١١كردأ

 ايش زيمي امنإ مهولا ناك نإ و . مهولا لب ؛ كلذ يمي اضيأ سحلا الو . لقع نكي مل امرخآلا
 . خآ ايش زيم لقعلاو

 اذهو .رخآ ايلك ىنعم امهب تداطصاو رخخآ ىلإ هتمض ايلك ىنعم ةوقلا هذه تداطصا اماكو
 وعدب هيلإ ىذلا ىعانصلا ذخأملاب هيبش « لوألا روم الل سفنلا كاردإ ىف ىعيبطلا ذخأملا
 رظننلف لبق . بيكرتلا فرش لئالد نم اذهو . بيكرتلا وهو - دودحلا صانتقا ىف لوألا ملعملا

 تالوهجلا بستكت اهب ةمالع ةوق سفنلل نإ : لوقت انإف ؟ هذه سفنلا ىوق نم ةوق ىأ
 7 ىوقلا ىفانل [ب١٠١] ضرعيالو . ةمهوتم ةوقو «ةكفم ةوقو «ةناظ ةوقو «ةلقاع ةوقو « رظنلاب

 « اماد قداص اهكح الو « اهم دعبل ةمهوتملاو ةركفتملاو ةناظلا مث . هذه ريغ ةكارد ةوق ةنطابل
 بسنتكي سيل ناهربلا أدبم نأ مي هنأل « اذهل ةااص معلا ةوق الو . ملعلا ةوق ىلع مدقتتا ىح

 ١ 0 هب اوم
 هدصقب م غ0 نيقبسلا س(1) طسوتب نم 1

 كاردإم 41 ضراوعل س () اهعزن شمالا ف تححص س (4 5 هد 6 35 55 (
 ةوقلا م 90



 دل ممل دس

 ةوقلا هذهف . لقعلا الإ اذهل حلصت ةوق قبت مو . ملعلا ةوقب لانيال معلا أديم كلزكف « ناهرلاب

 . حيحصلا ىرطفلا دادعتسالا وهو « انيف لوبجنا ىرظنلا لقعلا ةوق ىه

 ةلقاملا ةوقلا هذهو .“ سفنلا باك ””ىف نافرغيسو . ةكلملاب لقعلا وهف ملعلا''١لوبقل أدبملا امأو

 رك ذلاولايحلا ىنعأ : ةنيعملا ىوقلا "'تيوقف « غامدلا جام لدتعا اذإ لوألا اهلعف لعفت امنإ

 . لقعلا تالآ تمتف ''”ةكفلاو مهولاو

 هنم تبقعت اذإ ناهربلا ىف ادج . عفا لدحلا ىف ىذلا نفلا ىف ةنيعملا عضاوملا ىف رظنلا نأ ملعاو

 , 4! هيلع انللد قاهر عصوم عضو د انزل كلانهام ىلإ انهاه ن م لقتنن نحتنو . . ةيئاهربلا عضاوملا

 . *؛دملا هللو سماخلا نفلا وهو : افدلا باك نم ناهربلا *'مت

 ةركفملا اهلعاو تاطوطخملا لك ىف ازكه (4) توقف م (9) لوبقلا م (')

 س ىف طقاس (1- 7 لعأ هللاو ل س ()



 ىو



 ا لا 7

 1 اسم د سس سس سعت دعيج دير
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 مر 4و سأ

 ١ (روتكدلا) روكدم ميهارإ

 ٠١ ١١6 « ال دشر نبا

 م 686ه © ع ميدنلا نبا

 (« 05 2686 © + سنوي نب ىتم رش وبأ

 نمو( 5ع« ء١عو ع م ع ال

 تاليلحتلا < ةيناثلا اقيطولا:أ < اقيطقيد وبأ

 ©« 0702© 5 © ١ ناهربللا ح ةينانلا

 م. (6 لال( ١1م( اهدعباموزذ5 « )»م

 م قشمدلا ناع وبأ

 “© ه ىزورملا يحيوبأ

 ما سوليخأ

 .لوألا ملعتلا رظنا / (باك ) نوناجرألا

 تاحفص نم ةحذص لك ىف روك ذم : وطسرأ

 لوألا ملعملا رظنا . ابيرقت ةمدقملا

 / © 8 نينح نب ق#“إ

 +6 (باك ) ةسدنهلا تاسقطسا
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 رظنا 188 « "7و ©« .٠ .نرطالفأ
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 +١1 6 ٠١ (باك ) سديلقوأ

 ”/#" 2سوريموأ

 ءررم م« د86 (باأك) ىرغاسإ
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 ممم (ةذايلإلا) سايل.إ

 (ب)
 "ال5 (باك ) ساينمري راب

 نسورب رظنا "8 نوسارب
 مم « 3١م 62 هرب (باك ) ناهرلا

 6١م ©« )ال

 ١/5 نسورب

 (تز
 ه 2 م (باك ) لوألا تالياحتا

 ؟ا»ه سوخام وسارت

 ه سويطسمأث

 جز
 ء866١ ١1م 6/6 (باكزلدملا

 5 م "خ١ © ١هأ ( ىنآ

 4 ىنومم ىلا درارح

 لدحلا باك رظنا م06 ةيلدحلا جحا

 (خ)
 ١6 (باك) ةباطخلا
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 (غ)
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 ان © 5 © مه 2 م ىبارافلا

 ع (دراشتير) رسنلاث
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 قر
 ب 6 مه ىطفقلا

 ءاله مل 2 07 (باك) سأاسقلا

 ا|هم#»ب 2( |وإ « امه 02 "١ 26 "#١

 لوألا تاللياحتلا رظنا

86 
 ه (بوقعي وبأ) ىدنكلا

8 
 لح سردنسول

 (ع)
 اه © ا/#

 "ا (باك ) ىطسخجلا

 /ا١ 6 ”5

 1162012 نئام

 شماه غ (فورعم ريغ ,جرتم) اا م

 « )ءو ( ه4 وط_سرأ ع لوألا ىملعملا

 م١٠٠5 © “0. © "١ © ”!|١ © ١١ه

 05غ 2 "8" 2 ١١" © ؟١" © ١"

 2590 2 4١" + ؟ملاإ/ © "ىلإ «٠ "ط0

 ءاموبب 6 مربع ع مر) 6 ملف

 "ل م 6

 ١م (باك) ةطلاغملا
 م6 ه 2 م (باك) تالوقملا

 6 ال © ؛ ( ىودب ةعبط ) وطسرأ قطنم

 مبع ل اععم

 ه وليولاب ونيم

 شماه ال4 © 7. (ةروا) نونيم

3 
 ممم (باك ) سفنلا

 مم. (رمن) لينلا

 (ى)
 “٠ ىدع نب يحن

 انني( 5626ه 2 م" ىوحتلا ىحي



 تاحلطصملاو تاعوضوملا سرهف
 مااسسسسللممل

01) 
 هم قافتالا

 اهدعب امو 758 ( اهيهانت ) تاسايقلا ءازحأ

 اهدعب امو 4و سانجألا

 4 ةيمهولا ةوقلا ماكحأ
 اهدعب امو وو © 7م صخألا

 (للعلا) بابسألا

 © جالس © مإل © ”) ©« ١م ءارقتسالا

 ملمس ع وه( وم

 ١6١ © اهدعب امو مل

 ١ ماتلا ءارقتسالا

 ١م ىطلاغملا «

 ع. ( طمبوم صقانلا 0

 4 قيقيلا «

 هه ةيناهربلا تاءارقتسالا

 5«5-46٠ه ( مولعلا ىف ) ءاصقتسالا

 ١58 ( باك ) تاسقطسالا

 6مم 275 262م عوضوم لصأ ١١١(

١5 ١١ ٠6١) © ١١ * ١! 

 «اهدعبامو ١84 «© إل ةعوضوم لوصأ

 فرإأ

 4و4 ةفاضإلا

 21١8© « ١١ا/ «»ما0 ةيتاذلا ضارعألا

 2 مم 2 )مب « لمس < صر

 ١5١ © )مو

 ٠مم 2 )مم 2 )مم ةبيرغلا ضارعألا
 زو 2( ليف ( ١.5) ( "ه فرعألا

 اهدعب امو 44 © 7م معألا

 لاو ع ٠.5 ٠.2 ء مم مدقألا
 ٠١١ لدحلاا عانقإلا

 ٠١و «© م ةعوضوملا لاوقألا

 ماب ةيناهربلا ةسبقألا
 مال ةيلدحلا ةسيقألا

 مو 2 56م ( هيلع ناهببلا ) ىرثكألا
 مو ةيرثكألا ةيضقلا ح ىرثكألا

 غ5 ةطسوتملا عاونألا

 ءىثثا ةينإ
 « ١/2) هع « اهدعبامو 86 ىَوألا

 ١8١ © ١88 « ١"م اهدعبامو ٠مه

 تايلؤألا ١8

 (ب)

 م.م قافتالا - تخبلا

 فئااكاشل د

 كو د م

 ا ف
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 سل ممول

 © ”#) « م”. 4« و « 5 نإلا ناحرب

 © 7/8 © ا" 6( "مه ( ”و ( عب

 © 5"١ © 17” < ماب © م6 « ابو

 اهدعب امو )م4. « ١7 اهدعب امو 4

 اهدعب امو 559 ©

 ١" ىنإلا ناهربلا

 7/ ىرودلا ناهربلا

 ؟.8 2 1م" 6 © مه( "< مل ناهرب

 اهدعب امو

 ٠١" (ةوقلاو لعفلاب ) مل ناهرب

 ؛ 58| 6 “0 © و © 5 ىلا ناهرب

 6« ا/4 © الم 6 "مم 2 مو 6سم

 ( اهدعب امو 19/07 « اهدعب امو )764 « ١

 اليل

 م” ىلا ناهربلا

 "م مقتسملا ناهربلا

 5غ غ6 ( هتيلضفأ ) : 7

 اهدعب امو 78 قلطملا ناهربلا

 "8 بجوملا ناهربلا

 م60٠4 (هتيلضفأ) » ه

 "م لكلا ناهربلا

 مم - مم"م (هتيلضفنأ) » ه
 مو طئاسبلا
 1١١4- )١١ رودلاب نايبلا

 مم. 2 ىرودلا نايبلا

 ١١8 هسفنب نيبلا

 تل

 © وه « ورم" « مإل 2 "م ةبرجتلا

 ملم 2 وال « و5

 مه ليلحتلا

 اهدعب امو 4 سكعلاب ليلحتلا

 موه بيرتلا
 57 (دحلا ىف) 0

 م٠ (دحلاةيلمسىف) ه

 ١44 (ليلحتلا لباقم) ه
 م.. ديزرتلا

 سب ا

 م18 ءازجأ ىلإ لكلا مسقت - حيرشتلا
 © هرب ©هإ © )ا/ 6 "م قيدصتلا

 لم © 5ىل © 5. 6 ههب

 ه١ ىنطلا ىعانقإلا قيدصتلا

 ها ىيقيلاب هيبشلا قيدصتلا

 اهدعبامو 507 (سحلاب) تالوقعملا قيدصت

 ها قيقيلا قيدصتلا

 © هرب 6 ماب ©« ه١ © ١ا/ 6 طع“ روصتلا

 هه © 4

 هو ( هعاونأ ) 8

 ١9 ةيتاذلا ىناعملاب روصتلا

 ١7 ةيضرعلا
 0 ماتلا «

 هم ةيقيقحلا تاروصتلا

 ( مبلعتلا لباقم ) فيرعتلا
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 دس ممول

 هاب لعتلا

 64 ىسدحلا 0

 6 ىمهفلا «

 64 ) ىنهذلاب هتنراقم ( ىكدفلا 2

 اهدعب امو هغ © ( ملعتلا لباقم ) ميلعتل

 ع + « ه وطسرأ قطنم - لوألا ميلعتلا
 322 تي ىلا كاشل ل دل

 ١١١ ٠ ؟١١١) لربع ءلزو ؛؟ .٠

 ١44 © "4 «© وؤالإ 2ءذالم «©

 "/ا١ © ؤزباب 2 )به « )ال4 «©

2.2 
 ممإ هوروم"“ © ١و١ © امك

 راب 6 و6 اا م ا 6

 ا ف ل 0 7
 عروب . بو < 5" 6 8لال

 ا؟زاب 6 "مم. © "غ5 6 ا"غك (

 سرس ع مرإإ 2 "دك ؟ امال

 ها/ ىيدأتلا ميلعتل

 هاب ىبهشتلا »

 هاب ىديلقتلا »

 هاب قيقلتا ده

 هاب ىعانصلا »

 54 ( ةضايرلا ) ملاعتلا
 65 لكلا عيرشن - ميسقتلا

 /١ © و45 © 6 ( ةيرجتلا ىف ) راؤتلا

 +. © ١م ليثملا

 مال للعلا طيسوت

 (ج)
 ىو همه 2 مو .« ”4 © ١" لدحلا

 ءووإب ى وج . اهدعب امو لذه
 م.إ 2الووؤ 2 اؤ4

 4 ( لدحلا ةعانص ) لدحلا
 مام ع لعام 6 3١ ةيمسحلاو مسجلا

 ا.١إ 6 "مم ٠6 "#8 سنمحلا

 م.م (هدح) »

 مم" سنحلا سنج
 م6١ ( هعاونأ ) لهجلا

 م. ( طيسبلا) ه
 ١و5 2 مع (معلادض) »
 مب (بكرملا) »

 (ح)
 مر 2 ؟5 2« ١7) 2 م”فيرعتا ح دحلا

 ©« عو 6 غم" © ع#” 6 ) 6 مما“

 .١٠ ءاهدعب امو ١٠١١ «© هال

 ممم ( هعاونأ )دحلا

 ٠م ناهرب أدبم وه ىذلا »

 ©« مو. ©« ع" ناهرب ةجيتن وه ىذلا »

 4١"
 ١865 ةرداصم الو اعوضوم الصأ سيل »

 اهدعب امو 77. ناهربلاب بستكي ال
 ١م١٠ ءارقتسالاب داطصي ال »
 مالو ءارةتسالاو ةمسقلاب صنتقي ال »



 هدضدح نم ىطرشلاس ايقلاب صنتقي ال دحلا

 اهدعب امو 3/4

 مم. لدحلا باك ىف د

 588 مسالا حرشي لوقك د

 » .سايقلاو 5841١

 ١14" ْئُد لك ةفرعم ىلإ جاتحب ال »

 م.5 بيكرتلاب بسكي »

 1 مسالا دح

 ه04 © 14 مسالا بسحب دحلا

 ءىه4 2 ١و تاذلا » بر

 عع 6 عم ماسلا 7

 >0 ( للعلا ىلع هلام ا ) 0

 4١ + و. رغصألا »
 : + طسوألا م

 .ءاهدعب امو و. 2« عإ) 2 مج « مد

 م0 "9 6 ٠" © ١)"

 ١ا//

 دودحلا

 مهو © غ# «. ع. سدحلا

 أهدعب امو "و « اهدعب امو م5 سحلا

 معو اناهرب سبل »

 اهدعبامو7؟.(تالوقعملابسكق هعفن) »

 هم ىسحلا

 ه4 ؛ مو قحلا

 ٠م لوألا محلا
 7 قلحلا ,

 مب. © ع. ةكحلا

 ٠١ ىرورضلا لمخلا

 مب ١ تاقي رعتاا

 نال

 (خ)

 اوال« « ١و5 لابحلا

 در
 م٠. « الو ليلدلا ناهرب - ليدلا

 6 رودلا

 ١١م ناهربلا ىف د

 (ذ)

 ع اهدعب امو وم ء ؟م ء ماب ىتاذلا

 (اهدعب امو ©« )"و 2« )؟4 له

 اقرذي

 "مو © ع. ءاكذلا

 مهو «© +. نهذلا

 ه/ ىنهذلا
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 ه١ ( مسرلاب فيررعتلا ) مسرلا
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 (وم ( عوضوملا ىف لومحلا ببس ) ببسلا

 اهدعب امو
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 ه/ قبسلا
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 شا
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 © ١٠١ © *ه © مب «© "وه  ةرورضلا

١7 

 ج4 ةينطابلا ةرورضلا

 وم ةيرهاظلا د
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 ٠١م١ ةيعازتالا ه»
 مسو ةيناهربلا د
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 مم" سنحلا لصف
 فر عونلا 2«
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 نس ةمسقملا »

 مو. « مب لاكشألا ضعب هليضف
 ”مو 6 ةكفلا
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 ”مو 6 غم مهفلا
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 غ» ةيقطنملا »

 امو 7+ ( دحلاب اهلص ) « 0

 اهدعب
 ساو 6 مإا» (ديدحتلا ىف ةعفانلا) ةمسقلا

 ١١ (اهماسقأ ) اياضقلا
 أ ةفراعتملا دب

 0 لصفلملا لوقلا

 عه ىوقلا

 اهدعب امو م”.١ اهدح دب

 2( ما م»" 2 10 ىنانثتسالا سايقلا
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 ه١ للدحلا »

 ممس عدم ىزحلا »

 ٠١م لما »

 هآ ىباطخلا 1

 .٠ 6 م#» (فلمخلاسايقق) ه

  0ىناطسفوسلا 6١

 ؛*”“ ىطرشلا »

 ها» ىرعشلا هد

 5٠١ (طلغلا سايق) »

 هج« مم « ال١ « زل قلطملا د

 /4 مسقملا ه

 هم ةيلاهرللا تاسايقلا

 5 ةيرعشلا 2غ
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 مس.وب ةينانويلا ةغللا

 ١م“ ةيضرعلا مزاوللا

 (م)
 بو ةيهام س ةيئام

 ٠١١ ( سنجل ةلباقملا) ةداملا

 م0 © عع ةيهاملا

 مم.١ دوجولاو ةيهاملا

 ها ا قاس اديس نوآلا ذبل
 عع 6 عم ( وه ىذلا دحلا ) ناهرب أدبم

 اهدعب امو ١٠١ « "© نراهرلا أديم

 اهدعب امو ١١0 « مم عوفرملا ثلاثلا أدبم
 سس  ئدابملا

 ١١١ (.٠١ 6 حال و م. ناهربلا ىدابم
 اهدعب امو سس. اهبلعلا » د

 هاب +١ ةصاخلا ئدابملا
 « أوه © )وم © "# ةماعلا ئدايملا
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 عدو ( يس . سو . مو مولعلا ئدابم

 معلب . اهدعب امو ١ «© ٠66)
 اهدعب امو

 هدعب امو ١80 نهربت ال مولعلا ىدابم
 مهو موه6 ناعوت » »

 به . بس « ١م تاسايقلا »
 موو (ةقفتم تسيل ) سيياقملا »

 سم (لثملا دحاو ) لاثم

 اهدعب امو 7 تالرهجا

 ؟7» دوحجولا لاخلا

 66 سوسحملا

 اما" 6 ماب (تاذلاب) ةقيقحلاب لومحملا

 ضف

 مملاب م”  ضرعلاب لومحملا

 31 ميلاعتلا تالومم

 سب ع مال ةيتاذلا تالومحملا

 ابو © ا”ا/ ناهرلا ىف 0 0

 ٠١م١ © اهدعب امو

 بم ( اياضقلا ) تاليحلا

 ٠١ه ةلأسملا

 ١و ةيناحتمالا »

 ٠١وم © م6 ةيملعلا د

 مع ةيسدنطلا »

 اهدعب امو .١4 « عج 6 مم لئاسملا
 ساو ةدحاو ةلأسم نوكت دق »

 ٠١هه « او مولعلا لئاسم
 ةاواسملا

 5 ( اياضقلا ) ةهبشملا

 مراب « س5 ( مسالا ) كرتشملا

 بب « ++ (اياضقلا) تاروهنملا
 ةرداصملا

 الو 2« ١١ © ١4)

 ءوررزرز 2 مس 2 م5 «م



 د منوه د

 تارداصملا

 .٠ فاضملا

 ب8 ىأ بلطم

 ف 2

 مك١ ء الا 2« هم 2« 4١ مل ه
 اهدعب امو

 أاهدعب امو 55١ ©« 54 ©« غ١ له بلطم

 امو 5م ©« ع) .« مس « )و بلاطملا
 اهدءب امو 7١ (© اهدعب

 “له بولطملا
 ١٠١ ( اياضقلا ) تاقلطملا

 لاب ©« 55 (اياضقلا) تانونظملا

 +و .( ةبكرملا ) ىناعم
 ٠١ © وو (ةدرفمللا) د

 ١١ ( ةيرظن ) ةفرعملا

 اهدعب امو

 اهدعبامبو 7+8 © 58 «© غ١

 مب تالوقعملا

 اهدعب امو .7٠ ( لكلا ) لوقعملا

 ع4 لولعملا
 مس.عادس م.م  نامزلا ىف ةلعلا“هتلص هم

 ه-+ ةطلاغملا

 ١5 <« ”؟ ( ةيناهربلا ) تاطلاغملا

 ١15 ( ةيلدحلا) 2

 ++ ( اياضقلا ( تاالوبقملا

 ١"إل © ”مل ةيلوألا ةمدقملا

 ١١5 ةيلاهربلا تامدقملا

 ١4 (اهبلاطمل امتبسانم) ةيئاهربلا

 اهدعب امو

 ناهربللا تامدقم

 اهدعب امو ١م ©«

 0 ةلدخلا ةمدقملا

 2( مب 2 مما #؛

 6١م" © ”و ةيضرعلا »

 ١٠١ اطسو تاذريغ ةمدقم

 <غ نسايقلا ةيرطف
 مب ةيلدخلا ةطلاغملا تامدقملا
 ٠١موه « ١١م لكلا ىلع لوقملا

 ممم رثعلا تالوقملا

 <. موزلملا

 هج ناهربلا كلم

 اهدعب امو وو داوملا

 هوا -ةناقرلا“ -و
 م ا

 "ا تاهجوملا

 ١واب 6 مم ملعلا عوضوم

 اوه ©« موه ؛ ”و مولعلا تاعوضوم

 أهدعب امو

 اهدعبامو 1+ اهفالتخا  مولعلا تاعوضوم

 اهدعب امو 19
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 ١١" (ةفلت# بابسأ,اهيلع نهربيدق) ةجيتنلا

 44 ناهرب ةجيتن
 "و نيهاربلا مياتن

 م5 «٠ 7م (لومحمناو عوضوملا نيبإ ةبسنلا

 مم ةينوطالفألا لثملا ةيرظن



 سس مو

 ١٠و ناهربلا لقن

 (ى) ٠١ « ؟ه 2 مم عونلا

 ١٠٠١ « وم © موه-م6 (« الو نيقبلا (ه)
 اهدعب امو 3 ةسدنه لا لع رظنا سو 6 سس ةسدنهلا

 46 قيقحلا نيقبلا | و(
 ه. مئادلا » | 86 (لومحماوعوضوملا ني) ةبسنلابوجو

 ١١٠١ © ١١١ ةعوضوملا ةيضقلا - عضولا



 لدهلا -

 هل مدقو هعجار

 روق دمرت هاربا روت كسلا

 هل مدقو هموقو صنأ| ققح

 ىاوهال ا ذاؤف دما ٌروكدلا
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 ردصي

 روك دم ميهاربا روتكدلل

 نوكلا نوئش »ىف ْنِإ ؛ شاقنو راوح ةروص ىف نانويلا ىدل سلعلا ثحبلا أدب
 تيناودو ةعلذ مسرو « هعوضو» ددح كلذ ءودض ىفو . ناإلا نوئش ىف وأ
 ىديأ ىلع داليملا لبق س.هاخللا نرقلا طساوأ ىف هدشأ راوحلا اذه غلب دقو . هئدابم
 فقاوملا بسكو لاملا هم ىلإ ىرت ةفرح هنم اوذختا نيذلا « نييئاطسفوسلا
 لوحو «م.:اطلاغم ىلع درو ؛ هد وأ موف طارقس ءاج مث . لطانلاب و قحلاب ةفلتخما

 ةمكحم ةقيقد ةلئسأ ىلع موةي ىذلا ”ديلوتلا” كلذ ىلإ « لدحللا نم برض ىلإ راوحلا
 . ةقيقحلا ضدكو ىنعملا ديدحن ىلإ ىدؤت

 . هتافلؤ» بلغأ ىف راوحلا ليبس كلسف « هذاتسأ جن ىلع نوطالفأ راس دّقلو

 هتغا ددرت لب « بسك طارّقس ءا رآ نع ربعتال « ةيطارةسلا وأ « بابشلا تارواحمو

 لمكتس, ةخوخيبشااو ةلوهكلا تارواحم ىفو . هلدجو هشاقن للجستو « هبولسأو
 «فنصي و مسقي . ةساردلاو ثحبلل اضاو اجبنم حبصي و؛هتاودأ نوطالفألا لدحلا

 لثملا ملآاع ىلإ لصي ىتح « ةيضق ىلإ ةيِضق نمو ؛ ىرخأ ىلإ ةركف نم لقتني

 كردي و« ةلماش ةرظن مولعلا ىلإ رظني ىذلا كلذ وهقحلا ىلدحلاو . ةيلزألا ىناعملاو

 . نييقيقح نييلدج حرختا ادهعم ةيعداكألا تحضأو . ءايشألا قئاقح

 . لدحلاو راوحلا نمردقب ذخأ,و « هلك كلذب وطسرأ رثأتي نأ نم دب نكي ملو
 الإ هتلمح ىف هقطنم امو « ةينوطالفألا تارواحملاب ةبيبش تارواحم هءلابش قوهلو

 ساسيقلا ةيرظن ىلإ ىدتها نأ موي هنأ ديب . ىنوطالفألا ىطارقسلا لدحلا ديلو

 باكو . ىملعلا جيبملا ىيوتسد غابي ال ىنهذ نارم درجم هّدعو « لدحلا ىمأ هيلع ناد
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 هيفو « ةيجوملا هتاسأرد باوبأ نم بابو 6 ىلوألا ةهيلعلا هتادلٌؤم نه“ اًقيبوط 5

 ةعسلا هؤازحأ تثعصو 6 ةدحاو ةعفد بتكي مل هنأ رهظيو 5 ةدكاو ةينوطالفأ راثأ

 نماثلاو لوألا ناءزهلا اهيلإ فيضأ مث . سايقلا ةيرانل تدهمو « الوأ ىطسولا
 . '' همومع ىف لدحلاب اهطبرل ةيرظنلا هذه فشك دعب

 د

 ان هل

 ىديأ ىلعو « ىداليملا عساتلا نرقلا ىف ةرم ريغ ةيبرعلا ىلإ باّكلا اذه جز

 هعم تمحرتو . ىدع نب ىو نينح نب قحسإ مهتمدق» ىف « نيزاتمم نيمجرتم
 « سويطسماثو سوينومأو ىسدورفألا ردنكسإلا « ةينانويلا هحورش نم ءازحأ
 ىبرعلاملاعلا ىف نوثحابلا عراس ىّبح جز نإ اهو . ةيلصألا هتغل ىف انلصي ملام اهنمو

 ء هنم اءزح « ىبارافلا ذات_سأ « سنوي نب ىتم رسفف « هراصتخاو هريسفت ىلإ

 ةيانع « ىبارافلا ذيملت « ىدع نب ىحي هب ىنعو . هصخلو هسفن ىبارافلا هحرشو

 ةيانعلا هذه تدتما .مث ةقرو فلأ و ىف المات اريسفت هل عضوو © ةصاخ

 . دشر نباو انيس نبا ىلإ

 درلاو ذخألاو لدحلاو راوملا ناك ثيح « ىئالسإلا ملاعلا ىف نيب رثأ هلو
 . داليملا لبق عبارلاو سماخللا نينرقلا ىف انيثأ ىف هيلع تناك امع لقت ال ةج رد
 لهأ ةصاخن و « مدع ىف نوملسملا هنم دافأو « ىطسرألا قطنملا نم اءزح دع

 هنإف « اعون هولمهأ دق نورحاأتملا ةقطانملا ناك اذإو . نودلكتملاو ةفسالفلاو قرفلا
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 مويلا هجر ىذلا “«ءاوشلا“ قطنم نم سداسلا نملا أنيس نإ هيلع فقفو دقو

 62 صر ةئسه سردو لء١اش تع كذ الو هيفو 5 لدحلا ناك ” ناونع تح
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 اهعم زع ةجردىلإ وطسرأ “اةيبوط” ىراجي ناكنإو « مضاو بولسأو ةلهسةغل ىف
 رارغ ىلع تسيل “اةيبوط” نأ عقاولاو .بيوبتلا ةقد نم سيئرلا ذاتسألا هب زاتما ام

 ئدابملاب ةيانعو مضاو جبنم نم ىرخألا ةيطسرألا ةيملعلا تافلؤملا ف فرع ام
 ضعبل نونعي نأ انايحأ هزوعي ىذلا ىونيسلا ”لدحلا” هيكاحيو « ةيلكلا رومألاو
 نع انيس نبا “ لدج” جري داكي ال راصتخابو . امكحم اًقيقد اناونع لوصفلا
 ضعب لصتا ام ةصاخمو « تايئزحلاو ليصافتلا ضعب ىف الإ وطسرأ “اقيبوط”
 . نآرقلا قلخ لوح ةموصحلااك « ةيمالسإلا تاشقانملا

 ةملسم تامدقم ىلع موقي سايق هنأ انيس نبا دنع ىلدحلا لالدتسالا ساسأو

 ىناهربلا لالدنسالا نم ةبتر ىندأ وهف ؛ لقألا ىلع نيلداجتملا نم وأ ماع هجوب
 نم رهظمو « سايقلا ءاحنأ نم وحن الإ وه امو . ةينيقي تامدقم ىلع موقي ىذلا

 ةيحان نم اًملطم فلتخيال حيحصلا ىطسرألا سايقلا نأ عقاولاو . هقيبطت رهاظم
 وهف ةينيّقي هتامدقم تناك نإف . 7 هدام ىلإ طقف هفالتخا عجرب انإو « هتروص

 نإو « ىلاطسفوس وهف ةطلاغم تناك نإو « ىلدج وهف ةينظ تناكن إو « ىناهرب

 «ىباطخ وهف ةيندملا ةيئزهللارومألا ىف عانقإلا درجم اهم ديرأو احوجرم اهيف نظلا ناك

 ةفسالف رابك ىدل ةررقم ةيسامخ ةمسق كلت . ىرعش وهف لايخلا ابثعيم ناك نإو

 "9 قطنملا ءازحأ نم نيءزح رعشلاو ةباطخللا تدع اهساسأ ىلعو « مالسإلا

 طب ري نأ ىف ددرتي الو « لالدتسا لك هسايق لمس نأ ىلإ ليمأ هسفن وطسرأو

 . دحاو قطنم نيناوقل اعيمح عضخم ىهو « ةيبلعلا ةنهربلاب ةطلاغملاو لدحلا

 ىباراسفلا ا لاق ةيعاتجاو ةيجولكيس ىرحخأ ةيرظن ىلإ ميسقتلا اذه دوقيو
 مهلبة ىدمو مهك اردإ ىف نوتوافتم سانلا نأ اهصخلمو « دشر نباو انيس نباو

 ه ص « +١95 ةرهاقلا « لدحلا باتكء« انيس نإ )١(

 8120]عهانق, آظ'هجعوصم», م. 11 - 14, (')
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 ىلع ىوقي ثيحن « هل اردإ لمتك او هتفاّقث تعسلا نم مهنمف . نيهارعلاو ججمل

 قاض نم مهنمو . ءابلعو ةفسالف نه ةصاخللا ره ءالؤدو « ةينيقيلا ةنهربلا مهفت

 ىلع ةلثمألا مضوأ نمو « ةروهشملاو ةملسملا رومألاب عنيف « هكاردإ رمعقو هملع

 «عيضان ركف الو ةفاقث هل رفوتت مل نم مهنمو . قرفلا باحصأ نم نييلدحلا ةعامح كلذ

 عقاولا ىف ةيباطحلا ةلدآلاو . ءامهدلاو ةماعلا مه ءالؤهو « ةيباطخلا هلدآلا هيفكتو

 ةرهش لقأ تامدقم ىلع دمتعت امنأ اهيف ام لكو « ةيلدحلا ةنهربلا باوبأ نم باب

 . اناجر لقأو

 فلتخم ةغل ةصاخلل نوكتف « مهلوةع ردق ىلع سانلا تطاخي نأ ةمكحلا نمو
 اذه ىفو « ءاملعلاو ةفسالفلا ةغلب ريهاهلا بطاخت نأ طاخللا نمو . مهريغ ةغل نع
 ةيندملاو ةينيدلا رومألا ىف ةباطحلااو لدحلا ةيمهأ ودبت . بارطضاو ةلبلب نم هيف |

 تادايقلا ىف امهماع لوعي و « ةيباينلا سلاح او ءاضقلا رود ىف ام.نأش امه لازب الو

 . ةيعامتجالاو ةيسايسلا
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 ةرواحنا ىف ةريزغ ةدامل ريدقتو « مبق ثارتل ءايحإ “ لدحلا باك ” رشن قف
 ةدع كلذ ىف ىضقو « ىناوهالا داؤف دمحأ روتكدلا هقيقححت عاطضا دقو . ةرظانملاو
 دعب مويلا هجرخي اذوهاهو . “ءافشلا” تاطوطخم مهأ نم ةعسن ىلع الوعم « نينس

 شمالا ىف هيلإ فاضم راتخم صن ساسأ ىلعو « .ةيملعلا هتزهجأ لمجكتسا نأ
 . ىرخألا تايراوزلا

 ليلحتو « قيقحتو خيرات اهيف « ةبعوتسم ةمدقم هيلا مض لب « كلذب عنقي مو
 نم هتلزنم ددحو « هعوضوم ىلإ راشأو « اسر | “اًميبوطا" ضرع . ةنراقمو

 للحو . ةدباوعلا ىلإ ةميدقلا هحورش ضعب عم مجز فيك نيبو « “ نوناجرألا ”
 لوقلا لصفف « “ اًتيبوط ” نيبو هنيب انراقم « اًقيقد اليلحت ىونيسلا “ لدحلا"

 . ةبلغلاو ةرهشلاو « ةلأسملاو ةمدقملاو « بيجماو لئاسلاو « تابطاخنا عاونأ ىف
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 ىلع كلذ نم لدتسي نأ ءاشو « ةميقلا ثحابمي لدحلا ةلص دنع اليوط فقوو
 قرفي اذهل اعبت هنأو « ةيدوجولا ماكحألا بناج ىلإ ةيميق ماكحأب لاق انيس نبا نأ
 قطنهو لدحلا قطنم نيب ىرخنأ ةرابعب وأ « نيقيلا قطنمو ناحجرلا قطنم نبي
 . فراهرللا

 درطاللا نع بغت مل م « انيس نب ١, نع بغت مل ةميقلا ةركف نأ ىف عازن الو

 اف ىلإ بهذ هنأ امأ « ةيقالخألاو ةيسايسلا هثوحن ىف [م أ دقو ؛ « وطسرأو

 ىف ةيعقاو ىرخأو ةيميق ماكحأ نيب قرفي هنأ وأ « هتابثإ زعي ام اذهف « ةميقلا
 ل ال رثكلاو ىلوألاو لضفألا لوقلاو . رضاتللا ىلع ىضاملا لمح ىف عسوت اذه

 ىحولكيسلا اهساسأ ىف اهاك ملا ةيرظنو اميس ال « ةيميق ماكحأب لوقلا امتح

 ةميقلا ثحا.هو « ةطسوتملا الو ةءدقلا ةفسلفلا ىف اماع حضتت مل قطنملا اهيناجو

 . ىضاملا نرقلا تايراأو نرآلا اذه عنص نم ماع هجوب

 قطنمل اضيأ اهعضخم وهف « ةيميق ماكحأب لاق دق انيس نبا نأ ضارتفا ىلعو
 هسفن ءارقتسالا قطنمو . هيف كش ال سأ هدنع قطا ةدحو نآل « سايقلا

 نم سايق ىلإ هدر ىذلا لماكلا ءارةتسالا الإ ءوطسرأ رارغ ىلع « هنم ىضتريال

 قطنم نيب وأ « ناججرلا قطنمو نيقيلا قطنم نيب ةماتلا ةقرفتناو . "لوألا لككشلا

 طاخ نم ولخت ال « حاريشلا ءامدق صعب اهب لاق ىتلا لمتحملا قطنمو ىرورمؤلا
 انيس نبا دنع ةيلدحلا ةنهربلا نآل كلذ . قاورلا قطنلاو ىلتسرألا قطنملا نب

 قرذلاو هب رضأو هلاكشأو سايقلا طورمشل اعم ناعض# « ةردلعلا ةنهربلا تخأ ا

 . عونلا ىف ال ةبترملا ىف امهنيب

 ةميق ةمهاس»و « قداص دهج هرشنو “ "ل باك ” قيقةحن قف « دعبو

 قاعنملا ميراث ىف نوثحابلا اهردقب

 )١( كذامءالعمانع. آ02يدسمو, م 917 - 221
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 ةهل قه

 ناوهألا داؤف دمحأ روتكدلل

 : نوناجرألا ىلإ اقيبوطلا ةبسن

 . ةرشابم “ ةطسفسلا ” لبق بيترتلا ىف “ اقيبوطلا ” لأ
 قطنملا بحاص نأ حولي ذإ « وطسرأ لمع نه نيباّككلا نيب لصفلا اذه سيلو

 فناونع تحن نيترم “ ةطسفسلا ” ىلإ راشأ هنأل « ادحاو اباّمك امهدعي ناك
 :نأ ىلإ ةطسف.سلا رشنل ارم اندهم ىلا "* ةمدقملا ىف انركذ دقو . "” “ اقيبوطلا”

 افلؤم ناك اذإ لدحلا برأو «٠ لدجلا بكل اًمحلم الإ سيل ةطسفسلا بك ”

 رهظي ملو « ريخألاو عساتلا باككلا فلؤت ةطسفسلا كإف « بتك ةيئام نم
 . " هلصلا هذه ىف كش نم كلذ دعب نيثدحملا نم

 35 امع “ امين وطلا“ ةرمج رتل هئهدقم ىف“وكي رت” 3-5 أم جرح الو

 اًمءاس هعومج ىف ودبي اًقيبوطلا فيلأت نإ : هاوخل ام لوقي ذإ ةطسفسلا ةمدقم ىف

 ةلص رثك أ هنأ حولي و « “ ةيناثلا تاليلحتلا ” و “ ىلوألا تاليلجتلا ” ريرحت ىلع

 مدقأ عباسلا ىلإ ىناثلا نم نيأزهبا نأ حرألاو . نوناجرألا نم ىلوألا بتكلاب
 نأ كلذ . “تالوقملا ” دعب ةرشابم ىتأت ىهو « “ اقيبوطلا ” ءازحأأ ةينقب نم

 بول ةعبط « 716 ةحذص اقيب وطلا ةمجرتلرتسروف ةمدقم رظنأ »١(
 ]مناط نانجعتمدا اللعوب ١ ةعافامالع رز 0ءئىدصمللا زر 28نواععلم» قصهازتالمق : ؟هراعو ر ؟موصق]ه4604 طز

 1كنلستمتعأاو صل !"نعوانعب 0

 . ةحذص ني رشع ىف ةمدقم ةباتك عم كني.دي رت ةيناثلا تاليلحتلا مرت دقو

 ١١1٠ ردص ىذلا باتكلا رشن لبق فوتو ©« تاحفص عبس ىف ةمدقم بتكو « اقيب وطلا مجرت ىذلا وهف رتسروف امأ
 «"ه ١- ةحفص ©« ١ةهرمل «© ةطسفسلا « ءافشلا ()
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 ولي تاحلطصملا ىنعم فأ نع الضف « ةلوهجم لازت ال تناك ناهربلا ةيراظن

 ه1 0ايعموهت,هن11هروسنو  ناحاطصملا ناذه كلذ لاثم . ةينفلا ةقدلا نم

 لالدتسالا ىلع ادبأ نالدي الو « ماع هجوب لالدتسالا ىلع ةلالدلل ناهدذجس امهنإف

 لدي كلذ نم سكعلا ىلع . < سايقلا ” باّكك ةيادب ىف وطسرأ هفرعي اك ىبايقلا

 . ىنوطالفألا لدابا نم اياقب ىلع "” ميهئرع» لعفلا لاعتسا ة

 نع امام فلت# نا+رلا قطنم نأ ىلإ نوبهذي نيرسفملا ءامدق ملظعم ناكو

 قبطني قطنم وهف « ةيملعلا ةقيقحلا ىلإ لصوي نأ نكميال قطنم هنأل«ناهربلا قطنم

 ضايترالا نم برض هنأ نوثدحم ا ىرب كلذ نم سكعلا ىلع , رحنآ ناديه ىلع

 لكك نأ بجي اهنأ هبهذم ىف وطسرأ ىري ةيرظن ىهو « ناهربلا ةيرظن ىلإ دهملا

 . 2" هسفن وطسرأ لب « نورئاطسفسلاو نوطالفأ هسراع ناك أي « ىديلقتلا لدحلا

 م « هريسفت ىلع برعلا لوعو « “ اقيبوطلا “ ىسدورفالا ردن كسلا رسفو

 هتمجرت ىف وكيرت هب ناعيساو « طيسولا رممعلا ىف نيتاللا نود:رثملا هيلإ عجر

 « سوينومأ ” حرش ىلإ ردنكسإلا ريسفت بنا برعلا عجر دقو '"' ةثيدحلا

 « ىداليملا سداسلا لماوأ ىلإ سماحلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع ىذلا

 , «سويقلبمس ” ذاتسأ ناك يك “ سولقرب ” ةذمالت نم ناكو « انيثأ ىف سرد

 . برعلا اهفرع نكلو « وطسرأو نوطالفأ ىلع +>ورش تدقف

 )١( كراشي ىأ .

 8218:06هلتو, 02عودمصر 1.685 10 م1و063, 112801106108 مه 121604 261160 60. 2519, 0 )0

 ةعتقث118]06 20م1 همءدسم 6205[!1 00م5 (0هدصتت 6218210, 60. 159811165, 2«©5اننت, 1 000
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 : ةيبرعلا ىلإ اًقيبواطلا ةمجرت

 اولقن نم ءاممأ  هصنب همالك ىطفقلا لقنو - تسرهفلا ىف ميدنلا نبارك ذ

 هرسف نمو « ةيبرعلا ىلإ ةينايرسلا نمو « ةيئايرسلا ىلإ ةينانورلا نه باكلا

 : للي اهف « برعلا نم

 : اًميبوط ىلع مالكلا و

 قامسإ هلقن ىذلا ىدع نب ىبحي لقنو « ىنايرسلا ىلإ باّكلا اذه قاحسإ لقن

 « ةنئماثلا هللادبع نب مهاربا لقنو « تالاقم عبس هنم ىقدمدلا لقنو « ىبرعلا ىلإ

 . ميدق لقلس دجويو

 1 نوحراشلا

 بالا اذ ل دجأ ل ىنإ : باكلا اذه ريسفت لوأ ىف ىدع نب ىبحي لاق

 ةسماخلا لاَقللو « ىلوألا ةهلاَقملا ضعبل ردنكسإلا ريسفت الإ مدقت نمل اريسفت

 ؛ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا لاقل سوينومأ ريسفتو«ةنماثلاو ةعباسلاو ةسداسلاو

 ردنكسإلا ريسفت نم هتمهف ام ىلع اذه ىريسفت ىف تدصق ام ىلع تلوعف

 . نيريسفتلا نيذهل ةلقنلا تارابع تحلصأو « سوينومأو

 . ةقرو فلأ وحن ىبح ريسفتب باٌككلاو

 عبر اللردنكسإلاو « لوألا عبرألا تالاقلل سوينومأ حرش ىبحي مالكر يغ نمو

 . ةنماثلا هلاَقملا نم اعضوم رشع ىنثالا ىلإ رحوألا

 ١ هنم ١١ ” عضاوملا” سويل ام رسفو

 )١( مضاوملا ف ثحس ىلا ىهو « اقيب وطلا نم ةعياسلا ىلإ ةيناثلا نم تالاقملا دوصقملا ٠



 1 هيف رصتخم هلو « باكلا اذه ريسفت ىلاراغللو

 ١ ىلوألا تلاقملا ا رسفو

 . قاحإ هلقن بالا اذه نم ردنكسإلاو سونومأ هرسف ىذلاو

 . ( قشمدلا نائعوبأ باّكلا اذه مجزت دقو

 مالكلا دنع وطسرأ قطنمل ىبرعلا 2” طوطخملا ىف ةفلتخم تاراشإ كانهو

 نيرسفملاو نيمجرتملا سرع فشكتو ؛ هنع مجرتملا لصألا عضوت « اقيبوط ىلع
 اهكلمب فاك ةخسن نع اقيبوطلا هيف اء نوناجرألا خسن دقو . نيحجصملاو

 تلقن ” ٠ هصن ام مسانلا رك ذي ةيناثلا هلاقملا رحت ىنف . قطنملا راوس نب نسحلا
 و 5 1

 ىتم رشب ىلأ ىلع اهيف رظن خسل نم اهحدح ىلا « راوس نب نسحلا ةخسل نم

 . ةينايرسلا خسنلا هتبجوأ ١ ىلع هحلصأو « ىنايرسلا ىلإ خسنلايب فالحلاب عجرف

 ةنس ىف امهيتك هنأ امهخسان ك ذ ةققيتع ةحسن ةيناثلا هذهو ىلوألا لاقملاب لبوق

 لباقو « ىنانويلا نم لفن ىذلا حجصملا ىلصألا روتسدلا نم نيتئامو نيعسنو نامت

 : 2(« 6 اًمفاوم

 نائعىلأ لقن اًميبوط باك نم ىلوألا ةلاقملا ” : هصن ام باّككلا لوأ ىف ءاجو

 اديج القن ةينايرسلا نع مجرتي ةلقنلا ةلج نم قشمدلا تاكو . “ قشمدلا

 )١( و ىناثلا ءزىلبا وطسرأ قطنم ناونعب نوناجرألا ةلمح ىف اقيب وطلا ىودب نمحرلا دبع روتك دلا رش ١9 «
 تالوقملا نع هاحب ةبصانمب طوطخلا رحلا ليلخ روتك دلا سرد دقو 77 ص ١وه١ ©« ثلاثلا ءزحللا ىلإ « 55 ص

 1كطقأتل هو, ]مو 0ةامعو155 0'ةعنق0ؤ6, 26072ههنطر, 1948 رظا

 همم 0 « هم ١ ص الج « وطسرأ قطنم « ىودب ()
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 ةخسنلا هذه ىف ةروك ذملا تاقيلعت!ا فو « لصأالل هتقباطم عم « ىنعملا بسحب

 مهف ةءارق لاقملا هذه تأرق ” : لوقي ةيناثلا هلاقملا لوأ ىف « كلذ ىلع لدي ام

 , “ هيلع ملعأف ظ مقس نم اهريغ ىف هتدجو ام اهيف دجأ منو « صرحلااو ةقاطلا بسحم

 1 ةرم نمرثك أ ةمحرتلا رصع ىف ةداعلا هب ترحام ىلع ناكلا مه بدو

 هلقنو « ىنايرسلا ىلإ هلقن قاحتإ فتنإ لاق نيح « كلذب ميدنلا نبا حرص دقو

 لقنب دجويو ” كلذ دعب فاضأو . قشمدلا هلمتت مث « ىبرعلا ىلإ ىدع نب ىبحي
13 . 

 ميلف

 ةيوسنملا مجارتلا نع هئحب ىف “ سوارك” هدروأ ىذلا ربحلا قفاوي اذه لعلو

 ةلاسر نوئيف سيسقلا ىلإ بتك سواثابط قيلثاذلا تأ كلذ . عفقملا نبال

 : هرمأ ىذلا ديشرلل ارصاعم سواثاوط ناكو . ةيبرعلا ىلإ اًميبوط ةمحرت نع

 ماقف . “ ةيبرعلا ىلإ ةينايرساا نم فوسليفلا وطسرأل اقيبوط بات ةمحرتب ”
 ةينايرسلا نم ”حونوبأ خيشلا ” هلقنو « ةينايرسلا ىلإ ةينانويلا نم هلقنب سواثاوط

 . "”ىنعمو اظفل ةئغ ةمجرت امحرتم ناك باّعَكلا نأ كلذ ىف ببسلاو . ةيبرعلا ىلإ

 قطنم ىف زواحتت ,زكت مل سداسلا نرقلا ىتح نايرسلا ةيانع نأ نم مغرلا ىلعو

 رصع ذنم برعلا دنع قل اًقيبوطلا تأ الإ 5 , لا” باك وطسرأ

 . لّقنلا ححصو « ةمحرتلا تعجورو « ايناثو « لوأ القن لقنف « ةريبك ةيانع ةمحرتلا

 )١( ص (؛ ةيمالسإلا ةراضحلا ىف ىنانويلا ثارتلا «© ىودب نمح لأ دع ١١661١١١8 ٠
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 . قشمدلا لمع نم  ةريخألا ةمجرتلا ىهو  انيديأ نيب ةدوجوملا ةيبرعلا ةمحرتلاو
 . ةرابعلا ةهج نم مأ تاحلطصملا ةهج نم ءاوس ةديج ىهو

 ىنانويلا همساب ناونعلا جردف « ه4 اقيبوط ةيئانويلاب بالا ناونعو

 « ساينيمرأ ىرابو « سايروغيطاقو « ىجوغاساإل : اولاق م « ةيبرعلا ىف
 . ىئانويلا ممالا نم دوصقملا ىنعملا ىف نورظني نومحرتملا ذخأ مث . اقيطولانأو

 . ” لدحلا ” : اولاقف « ىبرعلا ناسالا ىف هيلع قبطني ام هل اوعضوو

 لوققي ثيح « بالا ءادتبا ىف درو اك ىنانويلا حاطصملا لباقي لدلاو
 انل لصحي ىتح « هفانصأ ىه امو « سايقلا وه ام الوأ لوقن نأ ىغبنيف : وطسرأ

 [1003,23] ةزه) ع: يننو هنو وسمو “ ىلدحلا سايقلا ”

 باك ىلإو تامجرتلا ىلإو « “ اقيبوط ” ماب وطسرأ باك ىلإ ريشنسو
 “< لدحلا ” مماب ادي نبا

 : اًقيبوطلا عوضوم

 عوضومل زاجيإ ىف ضرعنسف « وطسرأ ريبك دح ىلإ ىذاحي انيس نبا ناك مل
 . ىوئيساا لدحلا باك نع مالكلا ىلإ لاقتنالا لبق اقيبوطلا

 لالدتسالا : بالا لالهتسا ىف وطسرأ نيب اي اقيبوطلا نم ضرغلا
 ٠ ةيدقلا ةيب رعلا ةمجرتلا ىف ءاج م وأ . ضقانتلا بنجتو « ةعئاذلا تامدقملا نم

 تامدقم نم لمعن نأ هب انل أيهتي اقيرط طبنتس نأ باّككلا اذه ىف اندصق نإ ”

 ءىثب تأن مل اباوج انبجأ اذإ نوكن فأو ؛ دصقت لأسم لك ىف اسايق ةعئاذ

 ٠ “ داضم
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 « تاليلحتلا عوضوم وهو ىناهربلا بهدحأ « نايساسأ ناب رض تاسايقلاو

 . باّككلا اذه عوضوم وهو « ىلدحلا رحخآآلاو

 ( ةجيلن ىلإ اهنم لصوتي تامدقم بيترت لوألا : نيينعمب ذخؤي ىلدحللا سايقلاو
 اذهو . ةروهشم وأ ةعئاذ ءامدقلا حالطصابو « ةينيقي ريغ ةحجار تامدقملا نأ ريغ

 . فورعملا ىطسرألا هانعمب سايقلا ةلمج ىف لدحلا كلّس لدحللا نم برضلا

 راوح ىهو . بيجي رحتآلاو لئاس امههدحأ نيصخت نبب ةيلدحلا ةرواحملا ىناثلاو

 « ايد” نيعطّقم نم بكم م هنأل « كلذ ىلع لدي هسفن ىلانويلا حلطصملاو « قيقح

 لولا وهف « لوق ىنعمب 1هبم»و» “نوكيتكل ”و« نينثا ىأ ةاه

 لدملباف « ظفللا ةهج نم دحاو امهلصأ لدحلاو راوحلاو . نيصخش نيب رئادلا

 بيجي الاؤس بيجلل لئاسلا هيف عضي راو> ةطيسبلا هتروصو ىلصألا هانعم ىف

 1 "7 الوأ معنب بيجلا هيلع

 دنع هب ملسملا نمو . اناهربو !سايق واطسرأ دنع روطت مث « الدج نوطالفأ دنع

 اهنع روطت ىتلا روذباا ضعب ىلع ىوطنت نوطالفأ تارواحم نأ ةفسلفلا ىخرؤم

 . ناهربلا ىف ىطسرألا بهذملا

 . ىرخأ ةهج نم ىراملا نعو « ةهج نم ىناهربلا نع ىلدحلا س'يقلا قرتفيو

 82650اعهن5, !' 0ءعوربمر» 4' 4ءاداما6 ومد اه الهدوم ل46, 2ةمذق, 1934, م 7 )00(

 ذيل



 . ايملع سايقلا اذه ناك اذلو « ةرشابمو ةيزرقي ىلاهربلا سايق تامدقم نأ كلذ

 ىأ 2“ ةجار ” لب « ةرشابم الو ةينيقي تسيل ىلدحللا سايقلا تامدقم نأ نيح ىلع

 8 مهنم ءاكحلا وأ 6 مهمظعم وأ ) سانلا لك اهليش ةروهمش.ه ةعئاذ

 نيبو هنيب قرفلاف « ةقيقحلا ىف ال رهاظلا ىف ةجار هتامدقم ىراملا سايرقلا امأ

 . قحلاو لطابلا نيب « ةقيقحلاو رهاظلا نيب ام قرف وه ىلدحلا

 لئاط ال اثبع سيل بلطم هنأ الإ « ىنيقيلا ملعلا ةلزنم هل تسيل لددللا نأ عمو

 لدجل وطسرأ ددح دقو . لدحلاا درت لدحلبا وأ « ءارملا ىف لاح اك « هءارو

 : ثالث دئاوف

 )١( ضايئرالا .

 . موصخلا لادج ىلع ةيردلا (؟)

 . مولعلا ىف عفنلا (")

 امامت مضوي مل هنكلو « ةيناثلاو ىلوألا نيتدئافلا ناب ىف وطسرأ ضافأ دقو

 ةشقانم ىلع ةردقلا انيسكي هنإ لوقي وهف . مولعلا بلط ىف لدحلا نيعي فيك

 . لطابلاو قحلا نيب زيبملا نم كلذ دعب نكمتنف « اهضراعي وأ ىوعدلا ديؤي ام
 ىدل ةروهشملا ءارآلا نم اهذخأب الإ مولعلا ئدابم ةفرعم ىلإ لبس الف اضيأو
 قرطلا دحأ ءارقتسالا نأ نم “ناهربلا ” باك ىف هررق ام ضقاني اذهو . ءاملعلا

 لقعلا ىف لصحت ىتلا تايلوألا وه رحآآلا اهي رط نأو « مولعلا ئدابم ىلإ ةلصوملا
 . ةرطفلاب
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 . لومجو عوضوم نم بكرت ماكحأ ىه ئاتنلا طبنتست اهنم ىتلا تامدقملاو
 . محلا نيقي غابم ةقالعلا هذه نم نيبئيل امهنرب ةقالعلا ىف وطسرأ رظن كلذلو
 ريتعا دقو . ضرع وأ ةصاخلا وأ لصفلا وأ سنحللا نع ربعي نأ امإ لومحم اف

 فيذصنت' ساسأ ىه ةعبرألا تالومحملا كلتو . ادحاو ائيش عونااو سنحللا وطسرأ

 عوضوملا نيب ةقالعلا ةبترم نأ عازنالو . عونلا اهيلإ فاضأ ىتلا تايلكلل سوي رفرف
 . الصف وأ اسنج تناك اذإ اهنم لقأ اضرع وأ ةصاخ تناك اذإ لومحملاو

 ثحبب سماحلاو عبارلاو « ضرعلا ثحبب ثلاثلاو ىناثلا ناباكلا صتخا دقو
 لماشلا ثحبلا اذه وطسرأ ىمسوو . دحلا عباسااو سداسلاو « ةصاخلاو سنجلا

 بعصلا نم 506 عضولا حلطصمو . عضاوملاب عباسلا ىلإ ىناثلا نم بتكلل

 عضاوملا ”ىه اهنأب عضاوملا ريسفت ١" ”رتسروف ”لواحيو . نيثدحملا فارتعاب هفي رعت
 حالطصاب ةيسئرفلاب مجرتتو . ةجحا وأ ةشقانملا ف همرصصمد ماهءمو “ ةكرتشملا

 تايبمدبلا هبُست ىتلا نامجرلل ةماعلا ىدابملا ىه وأ . "1ع: كموحصتاتسو

 هنم دمتس فيذصت هجولا ذه ىرم ىهو . قلاهربلا سايقلا ىلإ ةبسنلاب
 . هحجم ىلدحلا لالدتسالا

 ةيادبلا ةطقن وطسرأ دنع دعت تناك ىلا عضاوملا ثحبل لحم نآلا دعي ملو

 ةشقانم ىلإ ىعسن ةماع ةفاققث وحن قب رغإلا ركفلا ىف ةلواحم رحنآ تناك دّقف « لدحلاا ىف

 ىلا ةكرحلا ىهو « اهل ةمئالملا ىلوألا اهئدابم ةسارد نود ةفرعملا ناولأ نم نول لك

 )١( اقيب وطلا ةمج رت ةمدقم نم 818 ص قباسلا عجرملا ٠
 )"( هباتك ىف لدهبا قطنم نع سور هبتك ىذلا لصفلا رظناو . وكي رت ةمدمو ©« ىئسلفلا دنالال سرماف رظا

 ةعاقامأعطم, آ.م50هن, 1049 ه9 ل هاب ص "؟“ وطسرأ ,1668
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 تراك هنأب نييئاطسفسلا نع زاتمي وطسرأ نكلو . اهءاول نويئاطسفسلا لمح

 « ةرهشلاب رفظلا ال « ةصاخ ةفرعم ريغب لوقعملا ثجبلا ىلع نيركفملا ةنوعم لواحي

 . ةمكحلاب رهاظتلا نم بسكلا وأ

 « لضفأو قئثوأ رخآ اقيرط سانلل نيبو « قيرطلا اذه نع وطسرأ لدع مث

 , “ لدحلا ” جي لوفأ ىف ةلعلا “ناهربلا” باك ناك كلذب و « ىبعلا جبمملا وهو

 : ىونيسلا لدحلا

 . وطسرأ اقيبوطا ةمجرت ىونيسلا “ لدحلا” سيل

 مغرلا ىلع ءوطسرأ حارمش عنصي ناك ام وحن ىلع احرشوأ اريسفت سيل اضيأ وهو
 ةلزنم تناك دقف . هراكفأو اًقيبوطلا بيترتل “ لدحلا” ىف انيس نا ةاذاحم نم

 فنراك ثيحب « قطنملا ىف ةصاخبو « ىثسلفلا ركفلا ىلع ةيغاط قطنملا بحاص

 هفصو دقو . ركفلل اساسأ اهلعجو اهطبنتسا ىلا لوصألا ىلع جورحلا بعصلا نم

 هدعب ةدايز الو ملعلا ىف لاكلا ةبترع غولب و « ةيرقبعلاو غربنلاو ةمظعلاب انيس نبا
 :الئاق نيملعتملا رشعم“ةطسفسلا” باكر حنآ ىف سيئرلا خيشلا بطاخ دقو «ديزتسمل

 ؛ةداي ز نفلا اذه ىف هيلع داز نم هدعب نم غبن لهو . . .”مظعلا“ اذه هلاقام اولمأت )

 ءارقتسالاو رابتعالا دعب هنأ انيسنبا فرتعاو « . . . . لماكلا ماتلاوه هلمع ام لب الك

 . '” “ لما ضعبل ليصافت ” ىف الإ مهللا « هيلع جرحي ابهذم دج مل حفصتلاو

 طوطحخلا ىف وطسرأ هبتك ام ةاذاحم نم « ةطسفسلا رحآآ ىف ررقملا جهنملا اذه

 ىونيسلا جبملا وه « ليصافتلا نم ريس ءىث ىف هنع فالتخالاو « ةماعلا ةيسيئرلا
 . “ لدحلا ” ىف قبطملا

 . وو« ص «ةسسفللا «ءافشلا 0١
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 ناونعف « نيباككلا نم لكل ىجبراخلاا رهظملا فالتخا وه هاقلن فالتخا لوأو
 نكلو « ”عضاوملا* ةيب رعلا ىف نوكي نأ ىغبفي ناكو « “ اًعيب وطلا ” وطسرأ باك

 ريبغت نع حصفي لدحلا ىلإ عضاوملا نم لودتلا اذه . “ لدحلا ” هلعج انيس نبا
 زاكنرالا روحم ىه عضاوملا نوكتأ « ثحبلا عوضوم ىلإ ةيقطنملا رظنلا ةهجو ىف
 قطنمل نيعم ريسفت نع ربعي ناونعلا ىف لوحتلا اذه . هسفن لدحلا مأ قطنملا اذه ىف

 زيقي ام رادقمب « ناهربلا قطنم نع فلتخي نامججر قط انيس نبا دنع وه « لدجلا

 قالخأو نيد نم ةيناسنإلا ثحابملا مثالي لوألاف ؛ ناهربلا نع نامجرلا ناديم
 . صاخ هجوب ةيعيبطلا مولعلاب لصتي ىناثلاو « ةسايسو

 زواجي ال هنأل « لاب ىذب سيل هنكلو ؛ (ضيأ رهظملا ىف ىناثلا فالحلاو

 . عبس لدحلاو « تالاقم نامت اًقيبوطلاف . لوصفو تالاقم ىلإ بالا ميسقت

 نكسلو « حرشلا نمو « بانطإلا نم ءىبث اهبف انيس نبا دنع ةلاقم لك لوصفو

 : لدحلا قطنمو ناهربلا قطنم

 انيس نبا اهيف روكي « ةليصأ ةيونيس ةمدقم ىلوألا هلاَقملا رم لوألا لصفلا

 « هل لكجكملاو « ةقيقحلاب ناسنإلا ةيهام نع ءافشلا قطنم ىلإ لخدملا ىف هك ذ ام

 ةيامع ةفرعم وأ « طقف ةيرظن ةفرعم نم « لاكلا اذه غولبل هليصحن ىغبذي امو

 ةرابعلاو تالوقملا ىه لدحلاا ىلع ةقباسلا قطنملا ءازحأ تناك (لو . اهيلإ فاضت

 ١ ةطسفسلاو لدجلاا ىلإ كلذ دعب السلستم قطنملا تاكو « ناهربلاو سايقلاو

 قيرطب ةبستكملا ةفرعلل عيرس ضارعتسا نم دب ال ناك « رعشلاو ةباطحلا مث

 ف



 ليبس تنإ . امومع قطنملا نم لدخلا ناكم نيني ىتح « ناهربلا ىلإ قطنملا

 . ''' ”ناهربلا وه ىنيقيلا سايقلاو « ىنيقيلا سايقلا ” : وه ةبستكملا ةفرعملا كلت

 هثحب قبس ىذلا ىروصلا سايقلا ىلع ةروصقم تسيل تاسايقلا نكلو

 ةيناثلا تاليلحتاا عوضوم وه ىذلا ىنيقيلا سايقلا ىلع الو « ىلوألا تاليلحتاا ىف

 ةعفانلا « ةيلدحلا اهنمو « تاسايقلا رم ىرخأ عاونأ كانه (ىآلو « ناهربا وأ

 ولحن ال (لل « اضيأ فانصألا هذه ملعتن نأ بجيو ” . «ةيكرشلا رومألا» ىف

 ( “ ةرورضلا نم ةيندملا رومألا ىف اهلاعتسا ىلإ وءدت امل لب « ةعفن» نم هنع

 عفان لدحللا برأ باككلا لوأ ذنم كشلا ىلإ اليبس عدي ال امب انيس نبا ررقي

 ةسايسو قالخأو نيد نم ةسايسلا هذه هيلإ جاتحت امو « عمتجلا ةسايسل ىرورضو

 مساح مضاولا حيرصتلا اذه . “ ةيندملا رومألا ” اهياع قلطأ ىثلا ىهو « مح

 « لدحلا قطنمو تاهربلا قطنم نيب لصفو « ازيمم اديدحن قيرطلا ملاعم ددح

 لدجلبا قطنم عوضومو تايعيبطلا ناهربلا قطنم عوضوم فنرأ ةهج نم

 . "' تايناسنإلا

 تاق قا نسلتوب ةعيبطلا مم :ةعوضوم لوألا قلما تانك
 روهمجب نم امإ و « ةعانصلا لهأ روهمج نم امإ « ةملستم وأ « ةروهشم ىناثلا قطنملا
 . سانلا

 )١'( ص « لدفبا *"

 مص « لدملا قف

 « ةيعيبط اهئمو ةيقطتم اهنمعضاوملا نأو « مولعلا ىف عفان هنأ لدحلا عفانم نع مالكلا دنع وطسرأ انيس نب عباتي 0

 ٠ دعب ايف ةمدقملا هذه ىف هرك لن امو هم  ه. ص لدحلا رظنا -
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 درفناول ىتح ناسنإلا هل نعذي نرأ دب الف « ىييقب هنأل « لوألا قطنملا

 دمتعي ماد ام + هليقي نأ دب ال ناسنإلا ىف يرصلا لقعلا نأ ىنعمب « هسفت عم
 أ. :ةرورضلاب ةجيقت اهنع مزل انيعم انزترت تيتو اذ[ تامدقم لع ةروصلا ةهجج نم
 وه هب ةصوصخلا هتعفند ” : لب « هسفن فتراسإلا هب بطاخي الف ىناثلا قطنملا

 تاذلابهسفن عم ناسلإلل هتعفنم لوألاو ."”هريذ بطاخي نأ ىنو«كرتشم ىمأ ىف

 . ضرعلاب هسفن عمو تاذلاب هريغ عم ناسلإلل هتعفنم ىناثلاو « ضرعلاب هريغ عمو

 بيترت ركفلا ماد !م ىنيقياا قيرطلاب لوهجلا ةفرعم لوألا قطنملا نم ضرغلاو
 قطنملا نم ضرغلا نكلو . امولعم لوهجلا ربصي, نأ ىلإ ابنم ىدأتيل ةمولعم رومأ

 . رخآ ىلع ىأر حيجرت بيلغتلاو « بيلغت ةبلغلاو . اساسأ “ ةبلغلا ” ىناثلا

 لدحلا قطنم ناك انه نمو . ىرخأ ةمدقم نع ةروبشم ةمدقم نادحتساو

 : رخآ هجو نم هب عفتني اضييأو ” : انيس نبا لوقي كلذ ىفو . تاخر قطنم

 جتنت ىرخأ ذخأو « ضيقن فرط جتنت تاروبشم ذخأ تاينيقي دجي مل اذإ هنأ

 قحلا هل حولي امير ىتح « حيجرت دعب احيجرت اهنيب حجري لازي الف « رحخآ افرط

 امه اسيل « "”لوألا عفتلاو « عفتلا اذه نكل . .. . نيقيلا ىلإ هب جرخيو

 . جتلي امب وه هعفن سايآ وه (امب سايقلا نإف ؛ سايق وه (مب هنع

 ىناثلاو . ةبلغلا وهو « ةجيتن عبني نأ ضرعي ءىدِب هعفن  هانددع امم - لوألاو

 لصحميو صصختي نأب « هئامدقم لاح نع فشكتي كأ ضرعي ءىّين هعفن

 . 527 . . . ضعب فيزتيو « ضعب اهنم

 ١١ ص« لدحلا ()

 ٠ ليلق دعب ةرشابم هرركي امو « لبق نم هركذ ام وهو « ةبلغلا ىف لدحلا عفن ىلإ ريشي «')

 ١١ ص «لديملا (7
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 ىلدحلا دنع نوكنتل هطئارشو هتامدقمو ناهربلا ةفرعم ىلإ لدحلا جاتحي اقح

 .تايناهربلاب هبشتللو « ىيقيب سيل امو ىنيقي وه ام نيب زييمتللو « ةريصب ةدايز

 اهنم نيقيلا ىلإ برقأ تاروبشملا هذه فوكتف « تاروبشملا ىلإ دنتسإ نيح

 تايناهربلا نأل ؛ تاروبشملاب طلت نأ نكمم ال تايناهربلا نكلو . نظلا ىلإ

 عبتي ايش سيلف ةربشلا ” : امأو « لخادلا نم اهبف نيقيلاو « اهتاذ نم اهقدص

 اذإف . "”“ جراخ نم ىتأي ءىث وه لب « اهسفنأ نم اهقحلي و تامدقملا ءازحأ

 ئدابم ال - كلذ نم سكعلا ىلع  ةيناهربلا مولعلا نإف « ةيجراخ ةرهشلا تناك

 حلاصملا نم ذخؤت تاروهشملا نأ نيح ىلع . اهتعيبط نم ٌءزحجو « اهيف ةيناذ ىه ةيلوأ
 دئاقعلا ىلع ةينبملا « اهظفحو ةعاملا رارمسا ىف ةعفانلا « سانلا نيب ةكرتشملا

 , "”«ةيكرشلا ةحلصملا” ظفحو عمتج ا دارفأ طبر ىلإ ةيدؤملا « ديلاقتلاو لئاضفلاو

 ام: « ناهربلاو لدحلا نيب “ ناهربلا ” باتك ىف انيس نبا زبم نأ قبس دقلو

 اذه ىف ةرورضلاو « ىنيقيلا قيدصتلا ىلع مثاق ناهربلاف . ىنعملا اذه نع جرخمال

 بسك دعب ءىبثب هيف انيعتسم لقعلا نع وأ «لقعلا درجم نع نوكتء(ةينطاب» نيقبلا
 تاروبشملاىلع دمتعي لدحلاو . هلوبق بجاولا ىلؤألا ىه ةرورضلا هذهو « ئدابملا
 ىهف « ةيلقعلا ةرورضلا نع ال ةيمهولا ةوَقلا نع ةرداص اهماكحأ تامدقم ىهو

 امإ و باوص امإ « هيف كرتشم ميلست لبس ىلع ذخؤت ابنأل « لقعلا جراخ نم
 . "” أطخ

 "١٠ ص « لدحلا ())

 ١ ص « لدحلا ()

 هع ب *#م# ص و6 ناهرزا « ءافشلا فش

 فل



 انيس نبا ةغلب وأ ,« مك احوأ مامإ وأ سيئر نم عمتجم لك ىف دبال ناك ألو
 سانلا سوس نأ ةنيدملا ربدمل ىغبنيف « « ةنيدملا ربدم » ىنانويلا ركفلا نع ةهلوقنملا
 «دحاولا عناصلا تابثإ لثمءمهدنع ةةلوبقملا جاب مهسفنأ ىف ةعفانلادئاقعلا ديك أتي
 . "”داعملا تابثإو « ةيملإلا ةلاسرلا تابثإو

 .ةيمالسإلا ةديقعلامايق ىف اهنعىنغال ثالث مئاعد« داعملاو «ةوبنلاو «ةينادحولا

 داعملاو ةوبنلاف « مالسإلاو ةينانويلا ةفسلفلا نيب اكرتشم ةينادحولا تابثإ ناك اذإو

 « ىنلا ةزجعم ةصاخ و « تايبرغلا ثحابم ليبق نم دعيو « مالسإلا هب درفنا امم

 ةلدأب داعملاو ةوبنلا اوتبثي نأ نويمالسإلا ةفسالفلا دهتجا دقو . رانلاو ةنحلاو
 ىلع ةروصقم ةلدألا هذه نأ الإ « ناهربلا ةيترمع ىلإ تقترا نإو اهنكلو « ةيفسلف

 . "ةفسالفلا مه ادج ةهليلق هيف

 قيرطلا عابتا مهتعاطتسا ىف الو « ةبترملا هذه غولب روهجلا رودقم ىف سيلو
 درجم لدحلا نكي ل كلذل . « لوبقم هل سفن لك الو « ليوط » قيررط هنأل ىميلعتلا

 "”« ةمناق ةعفنم هل ناك لب  مهضعب لاق مي  طقف » قطنملا ماسقأل ةلكن

 لاصفتلا نييقي اهنمو « « لدولا ٠ باتكل ةدهجلا ةيونيسلا ةمدقملا متت اذهب
 ىنثلا لصفلا أدبي مث . ناهربلا قطنم نع هتعفنمو هعوضوم ةهج نم لدحلا قطنم
 . ررق ام ديكأتو « لمحأ ام ليصفتب

 )١( ص « لدحلا « ءافشلا ١

 ىلا مالسإلا ىركفم ةي رظن روك دم روتك دلا عبْنس ثيح 131ةماعهان», آ.'0ءعوتصدمم, مو. 232-221 رظأ (')
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 : تابطاخملا عاونأ

 أ 2 . ةبطاخلاو ةرواحملا ىلع ةروصقم لدحلا ةعانص نإ

 «رابتخالاو«ةدناعملاو« ةرظانملاو«ةاراحملاو ؛ ميلعتلا : ىه عاونأ ةينام تابطاخملاو

 ىعستالو «قحلا ىف رظنتال اهلك فانصألا هذهو . ءادنإلاو « ةياطخلاو « ةلداحملاو

 نآل « ةكراشم ريغب متيدق ميلعتلا نإ مث . ةاراجماو ميلعتلا الإ مهللا قدما ةباصإ ىلإ
 « ةكراشملاب الإ متت الف ةاراجحلا امأ . هسفنب قحلا بستكي نأ عيطتسا دحاولا درفلا

 . رظنلا ىف ناكراشتي امهالكو « ملعتملا رحتآلاو ملعملا امهدحأ « نيفرط ىلإ جاتحتو

 « نيلباقتملا نييأرلا نع ةثحابملا ابنم ضرغلاو « رابتعالاو رظنلا نم ةرظانملاو

 ةرظانملا قجلت كلذلو . ملغلا عاقيب إل بناج دييأتب نيرظانتملا نم دحاو لك للفكتيف

 فالخ لدحلاو . "'لعلا لوصح نيرظانتملا ضرغ نأل ؛ ميلعتلاب انيس نبا دنع

 طلست ىلع لد_ هنإف لدحلا امأ « ةدناعم وأ ةباغ ىلع لدي ال رظن اهنأآل « ةرظانملا

 . "' ةليحو ةوق لضف عم باطحلا ةوم

 « ةطلاغملاو «راشخالاو « ةدناعملا وهف ةماكلا ىنعم لدحلا ىف لخدي ىذلا امأو

 لدحلاب ةهيبشلوألا ةثالثلاو « تاسايقلا نماعاونأ فلؤت تابطاخماهلكو . ةهلداخلاو
 . هله جرت نأ ىغبليو

 « هزي نايبو «لكلا ىعدي نم صقنراهظإ بطاخن اهب لواحي ةبطاخم ةدناعملا
 . لدحلا نع ةجراخ ةدئاعملاف . دانع سايق ىمسو

 ١٠ ص « لدإيا « ءافشلا «')
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 هنإ ؛ تاسايقلا ةئابتسا ىف بطاخملا ةوق ٌفرَعَت  ناحتمالا وأ  رابتخالاو
 هيف ضرغلا سيلو « ناحتما سايق هسايق ىمسيو « بطاخملا لاح فاشكتسا
 ”١ ١ عانقإلا

 ىمستو .قح هلوقي ام نأ ليخيل بطاخلا هعنطصي سيبلتو هيوم ةطلاغملاو
 , "' ىلدحلاب هش ْنِإ ةيبغاشمو «فوسليفلاب طلاغملا هس ْنِإ ةيئاطسفوس ةطلاغملا

 ةهج نم فلتخم «عوضوملا ةهج نم دحاو طلاغملاو نحتملاو دناعملا سايقلا عوضومف

 . ضرغلا

 . روهما نيب دوم لوبقم قيرطب موصحلا مازلإ ىهت ةفلاخم ىهف ةهلداجما امأ

 . "' « لدج لاشي نأ نسحن مل 3 ةعزانم نكت مل اذإ هنإف ) « ةعزانم ةهلداحملاو

 ىهو « هلب امتم تاروبشملاو .!ةروهشم تامدقم نم فلؤملا سايقلا وهلدحلاو

 ؛ امح نوكت دق ىوعدلاو .دحاو وهف قدصلاوق ملا امأ ؛ ضعضلاو ةوَقلا ىف ةفلتخم

 . ةليخلا نمبورض ىلإ لدحلا جاتحا كلذلو«روهشم وه ام ةرصن ىلإ جاتحن اهنكلو

 روهشم حيجرتل مازإإو ةبلغ ىلإ جاتحي«تاروهشم نم سايق لدحلا :لوقلا ةوذص

 ىطارقسلا راوحلاب قحلي قطنملا نم برض ىونيساا هيجوتلا اذهب وهو . رحخآ ىلع

 . ناهربو سايق ىلإ روطت ىذلا وطسرأقطنمب لصتيامم رثكأ ىنوطالفألا لدحلاو

 )١«( ص «لدحلا « ءافشلا ١١

 ) )'0ع « ١م وعص١ا١

 ا١مللص«© ج» 2 يب (0)

 فول



 «ةيندملا ةيئزحلا رومألا ىف سانلا عانثإ ىلد رادتقالا ىه ىتلا«ةباطحللا ريغ وهو

 4 لييختلا هيه دصقلا ىذلا ىرعشأا ءاسنإلا ريغ وهو 1 ةيعيبطلا 1 ةيضايررلا هل

 . "” « ةتبلأ قيدصتو داقتعا عاقيإ » ال

 : لدحلا فيرعت

 : لوقيف « ثلاثلا لصفلا ىف لدحللا فيرعت ىف انيس نبا عرشب مث

 لك ىلع ةجاب ىتأت نأ ام اننكعي ةعانص ليص# نفلا اذه ىف نآلا انضرغف ”

 ضقاني ام انم ذخؤي مل انرجأ اذإ نوكت نأو «ةعئاذ تامدقم نه ابوللاعم عضوي ام
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 نييتنل وطسرأ فيرعت ىونيساا فيرعتلا اذه بناج ىلإ عضن نأ نسحيو
 باكا اذه ىف اندصق نإ ” : اقيبواعلا لالمتسا ىف وطسرأ لوقي . امهنيب قرفلا

 هلأسم لك ىف اسايق ةعئاذ تامدقم نم لمعن نأ هب انل أيبتي اقيرط طبنتسا نأ
 9 “ داضم ءىشب هيف تأن مل  اباوج انبجأ اذإ - نوكت نأو ؛ دصقت

 نم لالدتسالا < قي رطلا 01( ىد هن داث رصانع نم فب رعتنا فلأتي

 نيرصنعلا ىف انيس نباو وطسرأ قفتيو .باو ١-' دنع ضقانت'ا مدع (م ) تاروبشملا
 جينم وأ قيرط وطسرأ دنع لدحلاف . لوألا رسهنعلا ىف نافلتغو « نيريخألا

 . الا ةعانص أنيس نبا كنعو © من606

 )١( ص « لدلبا «ءاذشلا ١7

 م١ ص« وي م ري 4(

 ٠68 ص « ىودب نمحرلا دبع روتك دلا رشن « ىناثلا ءزكبا « “ وطسرأ قطنم ”” ىف ةميدقلا ةمجرلا رظنا 27
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 هنأبو « وطسرأل ماعلا قطنملاب اقحله لدحلا رابتعا ىف امإ هرثأ هل قرفلا اذه

 هالعأءدحاو هي رطو « دحاو قانملا نأ ىأ ؛ انيقي سيل هنكلو سايقلا ند عون

 قطنملا نم ازيّمم اعون لدحلا رابتعا ىف امإو . هئم فعضأ ةبترم لدحلاو « ناهربلا

 . ةيلدحلا ةعانصلا ىه « ةصاخ ةعانصو

 نكلو « هبتك نم عضوم ريغ ىف انيس نبا هيمس م « ةعانص هلك قطنملا اًمح

 نوكي نأ ىلإ هنم “ انف ” نوكي نأ ىلإ ىندأ قطنملا نأ ةيقطنملا ةءانصلا: دوصقمل

 انيس نبا ناكاذإو . “ريكفتلا نف ” لايور روب فيرعن ىف ءاج ا وأ « املع

 هفي رعت دنع هنأ الإ « ةعانص رحآو نيح نبب ناهربلا ىمسي “ ناهربلا بك ” ىف

 داوملا انديذي ىذلا وه ( ناهربلا ديري ) باّكلا اذهف ” : لوقي وهف « كلذ لعفي مل

 7“ ىئاهربلا سايقتلا وهو « يقلل اعقوم سايقلا ناك سايق دودح تلعج نإ ىلا
 نيح ىلع « ىهه ٠١ ةعانصلا نع ناهربلا باك ىف انثدحب مل انيس نبا نأ ىلإ اذه

 ىنعمب ةعاص هرافن ىف لدا نأل « تاحفص عضب لدا باك ىف امل صصخ

 . ةملكلا

 لعام ردتقي ةينا.فن ةكلم : هدروأ ىذلا ىونيسلا في رعتلا بسح ةعانصلاو

 نع ةرداص « ةدارإلا ليبس ىلع ضارغألا نم ضرغ وحن ام تاعوضوم لامتسا

 ظ . اهيف نكمل بسحب « ةريصب

 « توافتت تاعانصلا نكلو . ةعانص اهلك مولعلاو سيباقملا عيمج « امح

 رخآلا اهضعبو « اهيف رييك رثأ تاذ ةعانصلا نوكت الف « ةرطفلاب لص اهضعب ذإ

 ه7 ص « ناهرلا «ءاذشلا )١(

 (؟)



 سيلو . مضوأ ةعانصلا نوكتف « ةيصخشلا ةراهملاو ةسراملاو ضايترالا ىلإ جاتحت
 2 ضرغ لك 5 ةياصإ ةعانصلل نو نأ ةعانصلل بجوملا دحلا| نأ ىرورضلا نم

 "””عئانص ىمست نأ نع ةلداحناو ةعراصملاو ةيامرلاو ةباطخللاو بطلا جرحت” الإو

 « ابيبط نوكي نأ نع كلذ هجرخي نلف هجالع حني مل اذإ بيبطلا نأ رثآ ىنعمب

 . ةعانصلا طرمش - ضرغ لك ىف ةباصإلا ىأ  حاجنلا سيلف . ىلدحلا كلذكو
 , ىرخأ ةهج نم ةيرجتلا ىلدو « ةهج نم ةرطفلا ىلع ىنبيت اهنأ ولو ةعانصلاو

 نوكت ال ىتح "* “ هلريياعم ىه ةيلك نيناوق ” : ىلإ عناصلا دنتسي نأ دب الف
 ىتح ىصقألا (ىلاك ةعانصلا غلبت ال دق كلذ نم مغرلا ىلعو . ةصقان هتعانص

 نيناوقلا لع تدمتعاو « براجتلاب تدفرأو « ةرطفلا ةدعاسم ىلإ تدنتسا ول

 . عناصلا سفن ىف ىعأل صقنلا ةلع نوكت دقن « ةيلكلا

 .سانلاضءب ىف لبحلا دادعتسالا ىأ« ةرطفلا : ةسمخ ةيلدحلا ةعانصلا طورشو

 . ىرطفلا دادعتسالا اذه هدنع دحأ لك سيلو

 . ىلدحلا ام سيقي ربياعم ريتعت ىتلا ةيلكلا نيناوقلا : ثلاثلاو

 رثؤينأ ديالو . لعفنمو لعاف ةعانص لك ىف ذإ « ةداملا ةقواعم مدع : عبارلا

 غلبمو « ةبسانملا تاعوضوملا لدحلا ىف ىهو « لاعفنالل ةلباَقلا ةداملا ىف لعافلا
 . ةقواعملا مدعو « ميلستلل ىلدحلا لئاسلا دادعتسا

 مغ ص « لديلا )١(

 ١١ ص « قباسلا عجرملا 00
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 . دوصقملا صرغلا غولبل ةءانصلا ىف ةمدختسملا ةهلالا : سمماحلتاو

 لك نأ ىف ثحبلا سيا كلذلو « مازلإلاو عانقإلا لدحلا ةعانص ىف ضرغلا نإ

 ةيميلعت ةبطام لب« ''”ةيلدج ةبطاخم «نيرخآلا ىلع ىوقي رتولاف ةيوازلا مئاق ثلثم

 . ناهربلا ةلمج نم

 ءارقتسالا وأ سايقلا فيلأت اهنع ردصي ةكلم لدحلا ةعانص : لوقلا ةوفص

 ١ مازلإلاو عانقإلا ةدافإ ةيغب « ىلدحلا

 : بيحملاو لئاسلا

 لدحلا ناك كلذلو « بيحملاو لئاسلا : نيفرطب الإ منيل ىلدحلا سايّملاو

 بيجحنلاو 6 عضو ضقان 5 لئاسلا ةفيظوو 1 ةبطاخ وأ « ةملكلا ىعم ةرواحم

 . تابلستملا نم لئاسلاو « تاروهشملا نم سيقي بيجملا نأل « عضولا ظفاح

 سياق ساق اذإو « ابيجم ناك هظفحي عضو وه ىأر ىلع سياق ساق اذإ ” كلذلو

 , "”“ الئاس ناك ظفاح نم اهملستي تامدقمب عضو لباقم ىلع

 ناك اذإ الإ كلذك ىلدهلا سايقلا ىمسن الف « ةطقنلا هذه ىف حلي انيس نباو

 , 29 هنع بذي رصان كانه ناكو ©« روصنم عضو كانه

 اذإف « ةمدقم ةمدقم بيجملا نم مسني ناك ميدقلا نامزلا ىف ىلدحلا لئاسلاو

 همازلإ نع اصيحم دجن ال سيجما ناكف « جيتنم برض ةرهص ىلع اهلعج املس اهافوتسا

 طارقس نامز ىلإ " ميدقلا نامزلا“ ٠ هلوق ىف ريشن ديس كارب 0 ريق هانم

 )١( ص« لدحلا ”5

 "ه ص ء« لدحللا (')

 ١٠ ص « لدحلا (9)
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 ا



 . ةعانصلا ىف رهمأ اوناكو « ةاءارملا ىلع مهنم قحلا ىلع صرحأ اوناكن مم نوطالفأو

 . ”ةيلغلاروهلذ.““ مهتمه رثك أ ناك نيذلاو انيس نبا مايأ نييلدحلا سكع ىلع اذهو

 لأسي نأ هزلي ١ اهملست دق تامدقم نم اسايق نوكيل لس ىلدحلا لئاسلاو

 لئاسلاف .ةمدقم نع هلأ ةقيقحلاب ةيلدحلا «هلأسملا ” نوكتف ؛ اهيلستيل الوأ ابنع

 سفن ىف لخدي ىذلا وه لاؤسلا اذه نأل « ىلدج لئاس وه لاؤسلا اذبم ىلدحلا

 . ''"”لدجلا لعف مثيب هيو « لدحلاا

 بنا رعت رسم 4 اذهو . تامواقملا عنه بذلا ىلإ جاتحا ليا دحو اذإو ؟ هعصو

 '' ةضقتنم ةمدقع ىلأب ال وأ « هعضو ضيقن جتتلي ام هنم

 : عضولاو ةلأسملاو ةمدقملا

 ةيساسأ نوفا هن الر نيب 5 اًميبوطلا باك 2 2 ةيق وطسرأ نأ ففورعملا ندو

 « ىلاثاا وحنلا ىلع اهنيب انيس نبازيه دقو . عضولاو ؛ ةلأسملاو « ةمدقملا : ىه

 هجوتتو سايقلا امم تامدق» نع لئاسم نع متت ةيلد1با تاسايقلا نإ ” : لاقف

 ةلف ذاب ةينانريلاب امهنع ربعيو « ' ةيضق ةمدقملاو . “ سايقلا اهيلع ةجينن وحن

 نم لك ىلع ةلالدلل اًةيبوطلا باك ىف مدختسوو « «م36ه06 ىه ةدحاو

 . نيحلطصملا

 .9٠ صح 6 لدملا 0(

 مم ص« لدخلا (")

 هم ص « لدحلا (9
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 بلطت ىأ « ابوملاه» تيهم ىملعلا سايقلاب ةدوصقم ةمدقملا تناك اذإف

 . ق> ىللعلا سايقلا نإ ثيح نم

 تابث الل بلطت ىأ 4 اعضو ثتيعع ىلدحلبا سايققلاب ٌةدوصقم تناك اذإو

 ن؛مه.و ةيئانويلاب عضوا ىمسيو . قح وه ثيح نم آل « لاطبإلا وأ

 210001 ةينانويلابو ؛ ةهلأسم ثيم ماهفتسالا فرحا م نرق نِإو

 هبُس ىذلا «٠ ىوعدلا وه اديدج احلاوصم مدقت ام ىلإ انيس نبا فاضأ دقو
 طرتش نكلو . اهلاطبإ وأ اهتايثإ دارب ةيضق ىوءدلا نأل « عضولا نم موهفملا

 . 2" اهديؤت ةجحم ةيوحصم نوكت الأو « فالخ لحم نوكت نأىوءدلا ىف

 اهبستكي وء«رصانع فلأتت «رصان هرصني ىذلا عضولاو « ةمدقملاو « ةلأسملا نمو

 ' « ةعانص ةقيقحلاب ةكلملا هذه ” حبصتف « ةسراملاب ىلدحلا

 : لدحلبا ةعاص

 ىرحتأ ةرمو . ناهربلا ةعانص نع فلتختل اهنإو « ةكلمل اهنإو « ةعانص اهنإ

 نورسفملا هيف ًأادحنأ ٠١ نيسو « عبارلا لصفلا ىف ةقيقحلا هذه انيس نبا دكؤي

 « قحلا بلطي ىذلا ىناهربلا سايقلل رارئمسا لدحلا نأ ىلإ اوههذ نيح واعسرأل

 تامدقملا قدص نم قدصلاو قحلا هل ءاج امنإ و . قدصلا ىلع قحلا هيف موي ىذلاو

 لدحلا اوقحلأ نيذلاف . ةئداص جنات اهنع جتن انيعم ابيترت تبترو تعضو اذإ ىتلا
 : اولاقف ةجيتنلا ىلإ اورظن وأ « قدصلا ةيرثك أ هتامدقم اولعج مهأ اهإ ناهربلاب

 نم ء الاب ء هو « لدحلا )١(

 مم ص « لدحللا (0)
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 : الئاق انيس نبا مهيلع دربو . ىمألا رثكأ ىف قولا جئتنت ةيلدحلا ةعانصلا نإ

 هتامدقم نأب ىللج سايق وه امنإ ىلدحللا سايقلا نإف « ةدساف نونظ اهلك هذهو ”

 , اقداص ةهلاحمال نوكي نأ ملسَنملاو روهشملا طرش نم سيلو « ةروهشم وأ ةملستم

 « 9!لطابلا سي ام اريثك لب

 لدحلا| لعجم ئذلا وه 4 حال ةرووشم ا لع اهذخأو « تامدقتملا مس

 . مولعلا ىف عفانلا رحنالا قطنملا نع افلتخمو « الدج

 « لدحلا ” ميدقت لأسم ىلإ “ ناهربلا باك ” ىف انيس نبا ضرعت دقل

 «برعلا ىلإ لصو ىذلاو« ةيقطنملا بتكلا بيترت نإ .هنع هريخأت وأ ”ناهربلا” ىلع

 بيئرت نأ برعلا ىلإ ليخ دقو . هيلع اقتباس ال ناهربلل انت -ال لدا لعج

 ةفسالفلا مرتحاف « سوقينو ردنأ لمع نم ال هسفن وطسرأ لمع نم بتكلا هذه

 : انيس نبا لاق كلذلو ؛ ايطسرأ هونظ ام نويمالسإلا

 رئاس لبق ناهربلا ىف ىذلا نفلا اذه بتر لوألا ملعملا نوكي نأ هبشألا ”

 لضفألا ضرغلا نأ اهنم : جخج ةدع ىلع اداّتعا كلذو « "'" نونفلا

 ؛ هريغ نود ناهربلاب كلذ دافتسيو « نيقيلاو قا بسك ىلإ لصوتلا وه
 انيس نبا ضرعتسا مث . لفناا لبق ضرفلاو « مهملا ىلع مهألا ميدقت ىلوألا نأو

 بوصألا نأ ىأر نم ساناا نم نك) » : لاقف « لدحلا ميدقتب لوقي نم ىأر

 « راكتتسالا لك هلوقي ام ركتتساف « نفلا اذه ىلع لدجمل معملا نفلا مدقتي نأ وه

 مع ص« لدلا «)
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 07« . .درلا كلذ لكو«ريكنلا كلذ لك “”لجرلا” قحتسل سيلو«درلالك هيلع درو

 وطسرأ حارش دحأ وهأ ىردن الو « “ لجرلا ” كلذ مس انيس نبا حرصي ملو

 ىريو هةصني انيسنبا نكلو .برعلا ةقطانم دحأ وه مأ«نايرسلا وأ نيينان ويلا نم

 ةمتفشلاو« رايتخالا نسح :وه ناهربلا ميدقت ىف هجولاو .اهرربي ام هرظن ةهجول نأ

 امنإ لدحلا رادم » نإف « جردتلا نسح وه لدحلا ميدقت ىف هجولاو ؛ نامزلا ىلع

 كلذلو . "' («ىناهرب ريغو ىلاهرب امهنم دحاو لك نمو«ءارقتسالاو سارّملا ىلعوه

 نوكي لوهجلا باط نإف كلذ نع الضفو . ناهربلل لقتنا مث « لدجلل الوأ نطف

 اهنم صل مث « ضايترالا للبس ىلع ةيلدج تاسايق دروت نأب ىعألا رثكأ » ىف
 "7 « ىناهريلا سايقلا ىلإ

 : ناحرلا قطنم

 « هيلع ةمدقتم ةلح رم هنكلو«ناهربلا قطنم سنج نم لدحلا نأب نيائاقلا نإ

 بهذ اذه ىلإ و . بيترتلا ىف الوأ باتكلا ىتأي نأ نورثؤي « ضايترالا ىف ةعفانو

 لدحلا فلأ وطسرأ نأ -انيأر مك  اونيب وءواطسرأ بتك اوللح نيذلا نوثدحلا

 باسر ناعيا نأ لدقا خاج نال يرو ,تاليسنا يرن تاع از
 ادح حوضولا نمغلبي امهنيب قرفلاو .رووشملاب الإ هل نأشال لدحلاو«نيقيلاو قحلا

 قطنمو « اهتاذ نم ألا جتنت اياضق ناهربلا قطنم نأل « نيفلتخم نيقطنملا لعج

 . ناحجرلا ىلإ هيلي ىتاىه ةيجراخ ةيعاتجاوةيناسفن لماوع هيفلخدتت ناحجرلا

 هه ص « قباسلا عجرملا دع

 ه5 صء(ء ناهربلا « ءافشلا (؟9)

 ) ١م(



 لاوحأ اهضعب «هن نرتقت لاو>أل ةرهشلا بستكي روهشملاو هب 0 قحلا 0

 نف . هسفن روهشملاب صتخت رخآلا اهطعب وءررهشملا لمعتسي ىذلا ىلدحاب نرتقت
 8 ىلدلا لاوحأ

 . نايبلا نسحم الو « هللا سف:

 . ابوبحم « امثتحم « هباقوثوم نوكي نأك اهم ىلدحلا ةيصخش زيت تافص (بر

 . هميلسا ةعرسل هضرعي ا « هيلإ سفنلا باذجتنا هلوجس (1)

 « اثيدحو اميدق هيلع سانلا عامحإ و « ةماعلا ةحلصملاب اًملعتم نوكي نأ ( > )

 . ةيوتكم ريغ ةعيرشو الوادتم اذرع حبصي ىت>

 . قول هتفلاحت روهملا رعد الو « دلل الكاشم نوكي نأ ( د )

 تتابشآل « اببلإ مهدايقناو « امل مهئاعذإل سانلا نيب ترهتشا امل تاروهشملا نإ

 «ىلاكلا نه نهذلا ىلإ برقأ ىنزهلاو . ادوبق ةلوهسو « اههعقوم نسح ىلإ عجرت
 . ةضقانملا مدعو ةبلغلا ىلإ ىعدأ ةمدقملا ىف ىثزحلا لاعتسا ناك كلذلو

 سارا ةعيبط ىلإ ءجرتال امليصفت ىف سيئرلا خيشلا ضافأ ىّنا لماوعلا هذه

 . ناجرلا ىلإ ةجاب لمت ىلا ىه « سايمتا نع ةجراخ بابسأ ىلإ لب « هتاذ
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 : لدحلا عفانم

 ؛ ضايترال ا: ىه ةثالث اهنم رك ذو «لدخلا عفانم نع ديدش زاجيإب وطسرأ ملكت
 اريخك لمتحي ةينانويلاب وطسرأ ةرابع.صنو .مولعلا ىف عفتلاو« ةثحابملا ىلع ةردقلاو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ىرجت ةرابعلاو « ليوأتلا نه
 عمم ْؤ)) منو م14, 75م05 رسال وأول, 7200و +06 76105 :اور 7005 50و

 روعحن 9600و نال ة'ءام 11 هوز ل | 101 22“ ]

 ىفو « ةضايرلا ىف : ءارشأ ةثالث ىفدب عفتني لدحلا ْنأ ةميدقلا ةيبرعلا ةمحرتلاو
 . ةفسافلا مولع ىفو « ةرافانملا

 مدختس " سور ” نإ ىتح « ةمحرتلا ف فالخ لوألا حلطصملا ف سيلو

 : لوقف“ وكبرت ” امأ . <صعصتمل عرصسةن انعم“ لوهف « هسفن ىلانوإلا حلطصملا

 5 ةيردلا وأ بيب ردقلا ىعك 11ع262] 21219 5 رتسروف 5 اهمحر يو 060جم ع

 . ضايترالا وأ « ةضايرلا : ةميدقلا ةمحرتنا ىفو

 ريثك نع هت رت تفشك دقو « بعصأ “ سيسكوتنإ ” وهو ىناثلا حاطصملا

 عر مر زوا12211ة2عوةيمويلات الب امم هنإ هنع “ و ءرت لوشب .فاللةلا نم

 « “ ىسدورفألا ردنكسإلا ” ريسفت ىلع ةمحرتلا هذه ىف “ وكيرت ” دمتعا دو

 ةياطخلا» ىرحاالا وطار بتك ىف حاطصملا اهيف درو ىلا عضاوملا عبلت لعو

 ةفداصم ءرملا هاّقلي مداق لوأ عم ةثحابملا ىلع سيسكويكنالا لديو .ةعيبطلا دعب امو

 لثم ىف ىنعم ةيناهربلا ججدلل نوكي الو « ةنامأو قدص ىف امهنيب ثيدحلا روديف
 5 ردنكسإلا 3 فيضاو 5 ناحرلا ناثحايتملا عنشل امتإو 6 فورظلا هل_ه

 تار واحم اهاك تائحابملا تناكو « ميدقلا نمزلا ىف ةردان بّككلا تناك (ىل هنأ

 م



 دمتعت ىلا ةضراعملا وأ ةديؤملا جهلا بصن ىوس روسيملا نم نكي ملف ةيوفش

 باكل صخلملا هضرع ىف لاقف ريسفتلا اذه “ سور ” رقأ دقو . تاروه أملا لع

 اذإف . مهب قتلن نيذلا سانلا هلداجم ىلع رادتقالا ىلإ ىرت ” هتعفنم نإ لدحلا
 سفن نه سانلا ةلداجم اننكمأ « اهيلع بترتي اهو روهملا ءارآ ةفرعم (:ل قيس

 حاطصموهو . “ ةرظانملا ” ةاففا ةميدقلا ةيبرعاا ةمحر تلا هل تعنضوو '"”“ مهتامدق»

 . وطسرأ هدارأ اه قباطيل هلولدم ديدحت ىلإ جان#

 لصألاو « ةيفسلفلا مولعلا هنإ نوثدللا نومحرتملا فلتخم مل ثلاثلا حلطصملا

 .ليلق دعب ةعفنملا هذهلواءسرأ حرش ىلإ عوجرلا نم نيبتيس اي كلذ قباطي ىنانويلا

 : تل'ةف « اهنم عرف مولعلاو ةفسلفلا لصألا تلعج ةميدقلا ةمحرتلا نأ ظحاليو

 وطسرأ لوقي .تاذلاب ةدو <َةملا ىه مولعلا تاعفب ةئثيدحلا ةمحرتلا امأ .ةفسلفلا مولع

 « ةضراعملا ةيضمقلا ٍلعو«ةدي ملا ةيضقلا ىلع ةجلا ةماقإ نم انكم اذإ اننإ : هاوخلام

 ليبق نم اهنأل مولعلا ئدابم نإف اضيأو . لطابلاو قحلا نيب زييقلا انيلع لهس

 .لدا!قيرطنع ىأ «ةروهشملا اياضةناوه اهف ثحبال قرالا ىلضفأف تانهريداللا

 .اهيفهيأرو« اهل هلي وأت امو « عفانملا هذه نم انيس نبا فقو» ىف نآلا راذننلف

 ١- ضايئرالا ':

 بولام لك ىلع جما طبنتس اهنم ىتا عضاوملا ليصحن « ماعلا هأ عم ضايترالا

 . اهلاعتسا ةيفيك ةفرعمو « اهطابنتسا ىلإ لصرتي ام ىلا تالآلاو

 لاعفأ ريثكت نم نككملا 5 وهف ؛« نيدو ربككت ع صخأ نع ضايترالاو

 نوكت نأ لدحلا ىفو « ةدعلا ذاخا نسح ريثكتلاب دوصقملاو . ”هنيسحنو سنحلا

 1[:هههر, 4ءاونمااع, م 56 رظنأ )١(

 مغ(



 لكوتي نأ ىلإ جاتحي نم لاك انلاح نوكي الف ”ءةدعم ةمولعم جلا طابنتسا عضاوم

 «لامعتسالا ةدوج ىلع ةنيعملا نيناوقلا ملعت وه ني.حتلاو ١ .“ سدحلا او رطاخلا ىلع

 ةضايرب الاثم كلذل انيس نبا برضيو . ةيلمعلا ةربخلاب ىأ « لمعلاب الإ متي ال اذهو

 . " اضيأ ىلمعلا نيرقلا لب « طقف ملعلا اهيف ىنكي ال ذإ ؛ ىبرلا

 1 دلداحملا ىف ضايترالا ىلإ ىدؤت هتسراممو « ءىش لك لبق ةعانص لدحلاف

 : ةرظانملا - ؟

 عضو ىذلا ىبرعلا حاطصملا نكي ملاملو . ةيناثلا ةعفنملا ىه ةرظانملاو

 هيجوت ىف اببس ناك دّقف « دوصقملا ىنعملا ىلع ةلالدلا ىف اتيقد ىنانويلا لباقم ىف

 انيس نبا 5 ام « ةشقانملا وأ ةثحابملا ةعدقلا ا ْ ءىطاخ

 ميلعئنأو . عنا 0 ) 5310 يرام 0 6 تاطاخلا عاونأ نع

 ؛ معلا لوصح . نيرطانلا ضرغ نأل « “ ناهربلا ” ثحابم ةلمح نم فرعنت اك

 . هلباقمو 4 5 سايلا داجيإ ىلع ةردقلا ثروي هنأل

 : مولعلا ُْف عفنلا 4

 نيب لصفلا ىف هبهذم عم ةحارصب قفتي ىوذرسلا اهلي وأت نإف ةثلاثلا ةعفنملا امأ

 بذجي عفانلا لدحلا نأ ةثل الافعةعبارو ةثلاث نيسق ةعذملا هذه مسق دقو .نيقطنملا

 . هملء ئدابم ىلعتملا عانقإ ةعبارلاو ؛ نادربلا ىلإ ءاغصإلا نع زحااعلا روهملا هيلإ

 48ص « لدحللاا )١(
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 ئدارم ليصحت ىف لدحلا ةعفن» ىلإ بهذي نه لوق امامع كني انيس نبا نإ

 ئدابملات ناك (ىل هنإ :لاقيام ىلإ تفتلت الو ” : ةحارصب لوقي كلذ ىفو . مولعلا

 « اهيلع ةيئاهرب ةقداص ةيقيقح تامدقم نم تاسايق الف « امل ئدابم ال مولعلل

 ةيلدحللا ةعانصلا عمت سيل هنإف . ةروهشم تامدقم نم اهيلع سيقن نأ نم دبالف

 ىهو « اهسفتأب هيب مولعلا ئدابم نأ كلذ , 20 « ..
 « سهلا ةداهش ىلع اهل ملعتملا ليحي نأ الإ ملعملا ىلع سيلو « تايلدحلا نم ضوأ

 قيرط فالخ رخثآ اًعيرط اه نإف ابسفنب تانيبلا امأ . تاقثلاو « ةيرجتاو

 1 00 رخآ ملع فو 4 لدحلا

 . ةهدلا هذه نم كلذ ىف

 « يطا لك عانقإ ىف تسيل انيس نبا عار ةيقيقأا لدجلا ةدئاف نإ

 , "”هلاطبإ لواحيام لاطبإ و «هتامثإ ىلدحلا لواحي ام تابثإ ىلع ةردقلا ليصحم ىف لب

 عضاوملا

 “ عضاوملا ” ىلع دمتعي هنأ « مولعلا ىف لدحلا ةعفنمي لوقلا ىلإ اعد ىذلا نإ

 هجاودقو . عضوملاب دوصقملا ةبوعص انكذ نأ قبسو .اهمساب وطسرأ باح ىعم ىتلا
 ىمس لدحلا باك نأ فرعي ناكو . اهلح ىف دهتجاو « ةبوعصلا هذه انيس نبا

 ماكح أ هنم بعشتت نأ هنأش نم درفنم مكح ”:هنأب عيضوملا فرعو « "” عضاوملا
 ادوجوم دضلا ناك نإ هنإ :لئاقلا لوق ل ثم . سايق ءزحب اهنم دحاو لكل عج ةريثك

 «  ... روهشم مكح اذهف . 'ىثلا دضل ادوجوم نوكيس هدضف « 'ىثل
 ه. ص « لدملا )1(
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 سكعني بجوملا لكلا نأو . ن'اعمتجم ال ضيقنلا فرط نأ لثم « ةماعلا ةيقطنملا

 ءزح, اهلاعتسا نسح الو« طف عضاوم ىه ةروهشم تامدقم هذهو . اي>وم ايئزح

١) .1 
 « ةهج نم اعضود نوكيف « ةمدقم عضوم ا مدختسا نايحألا ضعب ىفو . سايق ١

 ةمدقمو « نوناق هلأ ىلع لمعتسإ ثيح نم عضوم رهف ؛ ىرحنأ ةهج نم ةهدقمو
 . 1" سايق ءزح لمعتسل ثيح نم

 كلذك ىمس هنأ هبشن عضوملا نأ ىلإ هيف بهذي عضرلل ىوغل ري.فت انيس نبالو

 « نيعم ناكم لك ىلع امومع لاقي ىناكملا عضوملا نأ 5” : نهذال دصق ةهج هنأل

 عضوا هنإ لاقي ىت> ؛ هب دتعي 6 صاخ هل ىذللا عضوملا ىلع اصوصخ لاةيو

 عضوم نوناقلا ليبس ىلع مفانلا كلا ناكف ؛ رظن عضرمو « فود عضومو « نمأ

 , 25 ” ظفحو رايتعا عطومو ؛ عاذتنا

 دمتعت ىذلا ساسألا ىععضاوملا نأ اهنم حضتي: ةيةطنم عضاولل ةقباسلا ةلثدألا

 عضاوملا لك تسيل نكلو . تاهدقم اهسفن ىه نوكت دو : .تاددقملا هيلع

 1 8 ةيعيمط اهنمو 4 ةيفلخ / أمم دإ 6 ةيقاطنم

 نه هجوب انل ةعلان نوكت ابننأ ىلإ ةيوسنم تسيل ىتلا عابطلا ىف ةدوجوملا رومألا ىف
 . ةيقاب سفنلا نأ انتفرعم « انلاعفأ ىف عفتني ام اهيف ناكاب رو ؛ هوجولا )2(

 )١«( ص « لدابا 4١
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 لاثم امأ : لاةف « ىلإوتلا ىلع عضاوملا عاونآل ةلثمأ ةثالث انيس نبا عم دقو

 لاثم امأو ؟ ضعب ىف اهضعب دح دجوي تاداضاملا له : انلوقف « ةيقطنملا ةلأسملا

 ؛ةيعيبطلا هلأسملا لاثم امأو ؟ ال مأ ةليمج ةرثؤم ةذللا له : انلوقف « ةيقلخلا ةلأسملا

 ؟ ىقد مأ دسفت سفنلا لهو « ثدحم مأ ىلزأ ملاعاا له : الوقف

 ناهربلا اهيف رظني ىلا ةيملعلاثحابملا نم ءزحب هنأ واو تايعيبطلا ىف ثحبلا نإ

 ةيقلحلا رومألا نكلو . لدحلا “ عضاوم ” نم نوكي دق هنأ الإ «٠ صاخ هجوب

 .لدحلا وه اهيف ثحب ىذلا امتإو « اهيف ثحبلاب ناهربلا صتخن ال اهتعيبط ىضتقع

 . ةميق ماكحأك اهيلإ رظني هنأ كلذ ىف ةلعلاو

 اهريغل دارت امنإف ” « ةيقطنم تلك نإ لئاسملاو تامدقلملا : لوقلا ةوفص

 . لدجلا عوضوم نع ةجراخ عئاولا ف ىهف , !' ” ةيلمعلاو ةيرظنلا رومالا نم

 «هوجولانمدجوي ”ناسن,الل ةعفان نوكت ال هذهو«ةيعيبط ةيملعىهف ةيرظن تناكنإو

 عفتني اذه نإف ... ةيقاب سفنلا.نأ انتفرعمك « انلاعفأ ىف عفني ام اهيف ناك ارو

 , " "© .... ىتاحلا ملعلا ىف هوجولا نم هجوب

 عضم ىتلاءتايقلخلا الإ هيف ثحب ىماسأ عوضوم نم لدجلقاولا ىف قبي ملف

 . ةميقلل اهماكحأ

 مس ص «لدحللا )١(

 م0 ص ء«لدحلا (')

 مص ء« لدحللا '''

 ةييلإ



 : تاروهشملا لضافت

 , هادسو لدحلا ةمل ةيلغلاو ةرهشلا

 هنو رثؤي مل الإ « عاذو سانلا ىف ىرحو ؛ ةمألا دارفأ نيب روهمدم رهتشا امو

 . هاوس ام ىلع
 لك ىف ةدحاو ىه الو « ءاوس دح ىلع مثألا لك ىف ةدحاو تاروهشملا تسيلو

 . رخآلا اهضعب نع اهضعب زيمتيو « بوعشلا لضافتت اذهبو . نامز

 حبصتل «رحنآ ىلإ ليج نر* نمزلا م ردخت ىثلا « ةمألا ىف تاروهشملاو

 « اهحور نع ربعت انيس نبا لوقي ا - “ ةيوتكم ريغ ةعيرش ” و « اماع افرع

 , مهتالهاعمو مهكولس ىف سانلا اهمزتلي ىلا دعاوقلا 3- « اهجارم نع حصفتو

 هضرفت امو قالخألاو « تالافتحاو رئاعش ىنره هب لصتي امو نيدلا ةهج نم

 نونمناو « ةليذرلا نع رحئالا ضعبلا ىبنيو ةليضفلاب اهضعب سعأي تابجاو نم
 ةسايسلاو « ةايحلا م لمجنو مهرءاشم روصتو سانلا دلخ ىف رودي امعربعت ىتلا

 ةمآلا دوب ذخالاو « داسفلاو لالحنالا نم ةعاجلل ظفاحلا « حاصلا محلا دعاوقو

 اهمظني « ةحلصملاو جازملاو قوذلاب لصتت ةيناسنإ روأ كئلوأ لكو . نارءءلا و

 . ةيعيبطلاو ةيضايرلا رومألا هل عضم ىذلا ىرظنلا لمعلا نع فلتخي لمع لمع

 ىرظنلا ىمسف « نيلّمعلا فالتخاو « نيناديملا فالتخا ىلإ وطسرأ نطف دقو

 ةيادهل حلاصلا لمعلا ىمسو « دبهتو < سون ” ىبلعلا نيقيلا بلط ىف عفانلا
 عجري واسرأ ناك دقلو . ”8مز»هو ” سسيئورف ” ةيلمعلا متايح ىف رشبلا

 الاجصمم لدموعتب ةماعلا, عامل, 148, مو 47 2200

 م(



 رئاعش ىلإ و « ممألا دئاقع ىلإ تارواحم ةئيه ىف تناك ىتلا ىلوالا هتاباكو هءابش ىف

 هيلع ىوطنت ام ركني ملو « ةميدقلا تانارخلا ىلإو « ةيراكبا تاداعلاو نيدلا

 ةقدلا نع ترصق نإو ةلدألا هذهو . ةيناسنالا سفننااو هللا دوجو ىلع ةلدأ نم

 هلاصفناو هروطت دعب ىتح « لوألا ملعملا نإ لب « اهتهاجر كلذ عم اهلف « ةيملعلا

 عم نأ لواحي وهف . أدبم ةروهمثملا ءاكملا ءارآ ذي لظ ؛ ةيميداك آلا نع

 ةيناسلإلا عبانملا كلت نطاب ىف ةرمضملا قئاقحلا نيب و ةصلاخلا ةيلقعلا ةفرعملا نيب

 ركف نم اقباس اروط لثمي ىذلا لدحلاو . ةسايسلار قالخألاو نفلاو نيدلاك

 خسر ام اهيف مهلتسا ةيبيرجن ةعزن نع لب « طقف ةيلقعلا هتعزن نع ربعي ال « وطسرأ

 ءاكحلا ءارآ وأ سانلا روهمج « ةيعامج براجتو تاداقتعا نم نامزلا سم ىلع

 ءارآلا لهاك ىلع ريكفتلا ءبع ايقلم عينصلا اذه ىف واهسرأ نكي ملو . 17 يهتم

 ةجلا اهدنع فقت نأ ىغبني ىلا دودحلا ةفرعا هرصبب ذفني ناك لب « ةروبشملا

 . رومألا هذه ىف ةيلّمعلا

 : ةيدوجو اياضق لمخا

 ةيئاسنإلا رومألاب ةصاخلا ةربشلا ماكحأ عضخي نأ وطسرأ دارأ كلذ لجأ نمو

 عضوو ؛ نيقيلا غولب و ركفلا طبضل هعدتبا ىذلا هقطنم ىلإ « ةسايسو قالخأ نم

 امتاسه نم ةبتره ىأ ىف ةسيقألا نأ ىأرو .هلكشأو سايقلا نم ايروص اساسأ هل

 عوضوم نم بكرتت اياضق تامدقملا نأو « جات ىلإ ىدؤت تامدقم نم فلأتت

 عوضوم لا دوجو ىأ « “ دوجولا ” لومحملاو عوضوملا نب ةلصلا ضرتنتو . لومو

 : كلذ لافم . ءىبثلا ىلع لاقت ىتلا تالوقملا نع جرخت ال هيلع تافص لمحو

 4 ص قباسلا مجرملا (1)
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 احيمص اذه ناك نإف « “ دوجوملا ” جلثلا ىلع لمت ضايبلا ةفص نإف « ضيبأ جلثلا
 ناك عقاولل قباطم ريغو حيحص ريغ ناك نإو « اقداص محلا ناك عقاولل اتباطمو

 هذه نأ مرح الف « ضيبأ جلنلا نأ نم ةيلكلا ةمدقملا تح اذإو « ابذاك محلا

 ىلكلا تحن لخاد ىنزحلا مكح نآل « ءاضيب نوكت جلثلا نم ةيئزحلاا ةعطقلا

 ىلكلا ةعع ضرفب ىنزجل مكحلا تابثإ نم وطسرأ هدصقي ىذلاو . ةرورضلاب

 دوجو تبث نإف « لصفلاو سنحلااو عونلا ىف لاحلا كلذكو . “ دوجولا” تايثإ وه

 لوقي كلذ ىفو . عوناا امهنم بك رتي نيذللا لصفلاو سنحلاا دوجو تبث « عونلا
 اسفنتم نإو « دوجوم اناويح نإ لاق دّقذ « دوجوم اناسنإ نإ لاق نم” : وطسرأ

 . "2" دوجو» نيلجر اذ نإ و « دوجوم مملعلل الباق نإ و « دوجوم

 مدع وأ ءىثلا دوجو نع لاؤس هنإ . باوحلااو لاؤسلا ىلع دمتعي لدحلاو

 دوجولا تايثإ نأل ؛ هلاطبإ وأ ءىشلا تايثإ نالواحب بيهملاو لئاسلاو . هدو+و

 دحلا ” : نإ لوقيف « كلذ ىف وطسرأ انيس نبا عباتيو . هل ناعذإو « هب رارقإ
 ءواسم هنأ تبثيو « ىلاذ موقع هنأو « دوجوم هنأ تبني نأ لدحلا ىف هتابثإ ىف جاتحي

 نأو . " “ ممالاب لولدملا وه وه هب لولدملا ىأ « ىنعملا ىف مسالا وه هنأ تبئيو

 ضرعلاو « ةاواسملاو دوجولا ىلإ ةصاخللاو « "”ميومتلاو دوجولا ىلإ جاتحي سنحلا

 . ”' طقف دوجولا ىلإ

 تسلع دقو ؛ نكميال لب »«دوجوم دحلا نأ تايثإ ىلإ جاتحي الف ناهربلا ىف امأ

 ((ةرهشلا بسحب لب « ةقيقحلاب ال نوكت دق لدحلا ىف دودحلا نأل كلذو . اذه

 ها ص« ةعيدتلا ةيبرملا ةمجرتلا نم « ومس موو 207
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 ملعلا بلطي ناك نبح نوطالفأب لدحلا ىف ارئأتم وطسرأ ناك الو

 « نوطالفأ ةافو دعب نمزلا نم ةرتف هيف رظنلا ىلع ارمتسم ىلذو « ةيىداكألا ىف

 تناكأ . ةيميداكألا دوسي ناك ىذلا ماعلا وجل ثحابملا هذه عضخت نأ مرح الف

 ؟ ةميقلل مأ دوجولل عضخم ثحابملا كلت
 نيب ءامدقلا زيمب ملو . ايمتادن» وأ ايقيزيفاتيم هيلإ رظني دق ةميقلا ثحب» نإ

 هانا ناكو« نيطلتخم انك امهنأآل « ايقطنم الو ارقي زيف'ةيمال ةميقلاو دوجولا ىثحبم

 ىت> « ةميقلا ىف راظنلا ىلإ ىندأ دوجولا ىف رظنلا ىلإ ماع هجوب ةينانورلا ةفسلفلا

 ثرح نم دوجولا ىف ثحبلا اهنأب اَقيزيفاتيلل روهشملا هفي رعت ىلإ وطسرأ دنع تبتنا

 . ريحا اهالعأ « لاملاو ريخلاو قحلا ىه ةثالث غلبت ىتح لثملا ىف

 ءاَقي زيفاتيلل اثلاث اعرف تدضأو «رشع عساتلا نرقلا ذنم ميقنا ةفسلف تلدعفتا ايلف

 ليوأت نوفحابلا عجاري نأ بيرغلا نم نكي مل « ةفرعملاو دوجولا بناج ىلإ

 “ناب ور نويل” وهو«نوطالفأل نيرسفملا مالعأ دحأ ب.هذيف«ةينوطالنألا ةفسلألا

 اديؤم« " دوجو ةفساف ال ةميق ةفسلف نوكت نأ ردجأ نوطالفأ ةفسلف نأ ىلإ

 : تاظحالام ةدعب كلذ

 ميطتسي نكي مل ىتلاو « ىتكلا ىنعملا ةيرظن طارقس نع ثرو هنأ )١(

 نرد « هلك ةقيقحلا ملاع لمشت ى قالخألا ملاع قاطن نم اهجرخم نأ
 . ةميقلا رونب ةقيقحلا ملاع ءىضتسي نأ

 هصيخلت عم هيلإ راشأو ١ 488 لي ربإ ىف ايليسرمب ةيفسلفلا ةيعملا ىف هاقل'و ثحبلا اذه8هطنه“ ناي ور ” بتك (1
 رظنأ  مقلا نع هياتك ىف “ ليفال ”
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 نوطالفأ ركف نم ىلوألا ةبترملا ف ةسايسلاو قالخألا ثحابم تلظ (ب)
 لاوط لغاشلا هلغش ترّممساو « هتةسلف نم دصق اهيلإ ىتلا ةياغلا تناكو

 نع تقولا ضعب دعتبي نأ فوسليفلا بلاط دق ناك اذإ هنأو . هتايح

 ءارو نم ىغبي ناك امنإف « عمتجملاو روهملا نع لزعني نأو « رهاظملا
 : اهئافص ىف لثملاب لصتيل هسفن نم فوسليفلا برتقي نأ ةلزعلا كلت

 ىذلا رهاظملا ملاع ىلإ كلذ دعب دوعب مث « هداز اهنم دعي وءاهعم شيعيو
 . اه>لصمو ةئيدملا 5 اح ىبسمب نيح « هدقتفي ىذلا ىنعملا هحنمب « هرجث

 ةهج نم ىأ « ىدأملا هبناج نم ربتعا ول ىتح  هرسأب ملاعلا نأ( ج)
 ىجوت امو « سوامط ةرواحم نم نيني اك « ةيفارغحلاو ةيكلفلا هتروص

 سفنألا هيف نكست ىذلا عضوملا نم رثكأ ائيش سيل - تافارحلا هب

 ,قحتسا امب اهلل قئاللا اهريصم ققحنو «ىحورلا اهبقر بتاع ىف جردتتو

 ضرغلا امإ « ةيَقيزيفاتيملا ةيحانلا نم ةميقلا ىلإ ةزحوملا ةراشإلا هذه

 عبات « وطسرأ دنع كلذكو «٠ صاخ هجوب نوطالفأ دنع لدحلا نأ نايب اهنم

 . ناهربلا قطنم فالخ لدحلا قطنم لعج ام « ةميقلا ثحابمل

 : ميقلا نم انيس نبا فقوم

 . ىونيس هاجتا ىف حرشلا نم ءىش عمءوطسرأ ىذاحي انيس نبا نأ لبق نم نيبت
 « ةيقطنم : فانصأ ةثالث تامدقملا نأ « عضاوملا نع مالكلا دنع انركذ دقو

 نيئجرم « ةيملع اهماكحأ نأل ةيعيبطلاو ةيقطنملا اندعبتساو . ةيقلخو « ةيعيبطو

 ةيقلدلا ءارالا انيس نبا صخلل دقو . ةيميق اهماكحأ نأل تايقلخحللا نع مالكلا

 . ليضفنلاو راثيإلاب لصتتامنأل « ةميقلل اساسأ اهعوضخ انيبم ىلوألا ةلاقملا ىف
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 قلعتلا وه اذهو « قالخأالل ةيرظنلا لوصألاب هجو نم قلعتي دق راثبإلا اذهو

 بناحلاب رخآ هجو نمو ؟ال وأ ةداعس ىه له ةفعلا لاعفأ ىف ثحبلا لثم « لوألا
 .ىناثلاقلعتلاب كلذ ىمس.و « اهوحن هنت اضارغأ ققحت ىتلا لئاسولاب ىأ « لمعلا

 نيح ىلع «باككلا ايانث ىف ضرعلابالإ مهللا ءوطسرأ امهر ذي مل ناهجولا ناذهو
 فنصلا نأو « لئاسملاو تامدقملا فانصأ نع مالكلا دنع انيس نبا امهلصف

 ةيقلخ ىلاثلاو ” « ةيلمعلاو ةيرظنلا رومألا نم اهريغل دارت ةيّقطنم تامدقم لوألا

 لثم « ايلوأ اًقلعت امإ ؛ هنع بورهملاو رثؤملاب قلعتملا وهو « هملعن نأ انيلإ ايف وهو

 سفن نوكت نأ وهو « ايناث اًقلعت امإ و ؟ تسيل وأ ةداعس ةفعلا لاعفأ له : انلوق

 بلطي,و ؛ كلذ ىف عفان هنكل « قلخ بسك وأ لمع مللعت وه ايأر سيل ةلأسملا

 , 00 كلذ لعل

 ىصخشلا : نيهجولا نيذه نع رضاحلا تقولا ىف ةميقلا ثحابم جرحت الو
 ؛صخشلا جامو ةبغرلا ىلإ لاعفألا لع تلا عجرب ىذلا راثيإلا ىنعن «ىعوضوملاو

 نيثدحملا ةفسالفلا نمو . لئاسولا هذه ذخنت اهلجأ نم تاياغل دارت ىتلا لئاسولا وأ

 قيرفو « ىناثلا بهذملا نع عفادي نم مهنمو « ىلوألا رظنلا ةهجو نع عفادي نم
 . انيس نبا لعف م « نييناحلا نيب عم

 بناها ىمسيو “ رثآلا ” ةميقلا كح ىف ىصخشلا بلاحلا انيس نبا ىمسلو
 ."”نايرعلا دنع سابللا نم رثآ سيل هنكلو« لضفأ ملعلاف . "”لضفألا” ىعوضوملا
 ةلصاح ةنزاوملا تناكولو « ىرحنأ ةليضف سبلملاو « هتاذ ىف ةليضف ملعلا نأ ىأ
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 نكلو . لضفأ ملعلا ناكل « ةيصخشلا تارابتعالا نع رظناا فرصب طقف امهنيب
 صخشلا نإف«كلذ ريغو عوجلا وأ ىرعلاك ةيصخشلا فورظلا رابتعالا ىف ذخأ اذإ

 . ةيرورضلا ةلجاعلا هتجاح ققحي ام رثؤي

 : ةميقلا اياركق ليلحت

 نايبو « ةميق'ا (باضق ليلحت نع « وطسرأ لفغ اك « انيس نبا لفغ دقو
 عاونأ لك وادسرأ املا در ىتلا ةيلملا اياضقلا نع ةيقطنملا اهتعيبط ىف اهفالتخا

 دوو ىأ © ةوكحولا ” لوألا ملعملا دنع ةيلهلا ةيضقلا ساسأ نأ كلذ . اباضقلا

 ىمسنو اساسأ ةيدوجو نيدحلا نيذه نيب ةقالعلاو « هيلإ لومحملا دانسإ مث عوضوملا

 عون ىأب لوما تحن عوضوملا لخدي ثيحب « نرحب امإرو ىلك امإ لماو ؛ ةيلمح
 . لوخدلا نم

 لضفأ ةحصلا ” : انلوق لثم «« ةفئاتحم اهيدح نيب ةقالعلاف ةميقلا اياضق امأ

 فالخ« كلذ ريغ ىلإ “ رثآ ” وأ “ىلوأ”وأ “نم لضفأ” ةقالعلاف . «لاملا نم

 نكي ملولف ” « ناويح ناسنإلا : لوقن ا « لما رادم ىه ىتّتلا دوجولا ةقالع

 دقف ناسنإلا لاق نم ” كلذكو ١ ” اذوجوم ناسنإلا نكي مل « ادوجوم ناويحلا

 « ةصاخللاو لصفلاو عونلاو سنحللا نع كلذ ىرجي و ."” “ناويهلا دوجو ىلع لد

 ادوجوم نوكي دق هنأل « ضرعلا ىف كلذك لاح لا سيل نكلو . تايئاذلا نم اهنأل

 ءايشألا ضعب نوكت وأ « فعضألاو دشألا لبقي دقف دجو نإو « نوكي ال دقو

 . ضعب نم ضرعب ىلوأ

 فالخ ىلع ؛لومهل ا ىلإ فرصني اك عوضوملا ىلإ فرصني دوجولا نأ ىلإ لاثملا اذهىف ىرن ا انيس نبا بهذي ١

 ةطبارلا نع همالك ىفولب وحجب رظن أ ٠ عوضوملاب الصتمدوجولا نولعجي نيذلا ةقطانملا ةرهحب

ْ 
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 ةبريرقتلا : ماكحألا نم نيعونلا نيذه نيب زييعلا ىلإ نوثدحلا نطف دقو

 ”ميكرود ” ىمس دقو , نوكي نأ هقحامع ربعت ىتلا ةيعوقتلاو؛ عقاولا نع ربعت ىتلا

 ىأ « “ ةيدوجو ”  ولب وج ” اهامسو « “ ةيئيش ” اماكحأ ةيريرقتلا ماكحألا

 ىلع ضارتعالا ضعب دنالال ذاتسألا ىدبأ دقو () زنوعصعومو ل' ينعم

 نيتيمستلا نيتاه نكلو » : لاقف«ةيدوجولاو ةيئيشلا ىبعن «نيحلطصملا نيذه

 نإف « هسفن ولب وج ويسملا كلذ ظحال دقو « ةيدأتلا ماع دارملا ىنعملا نايدؤتال

 « اررقم اممأ تبي « عنتمم لجربلاو ةرطسملاب ةرئادلا عيبرت * : نأب مكحلا

 . 8 )ا نييجراخ دوجو وأ ئىش ىلإ رظنالو

 نيبو - ةيريرقتلا ىأ  ةيدوجولا ماكحألا نيب قرفلا انيس نبا كردأ دقلو

 ىناثلا عونلا نأو « دوجولا ىلع دمتعي لوألا عونلا نأب حرصف « ةيميوقتلا ماكحألا
 ةعانصةدمع وه ريخألا عونلا اذهوو رحنآ *ىث ىلإ *ىش ةبسن ىأ « ةبسنلا ىلع لوعي

 قطنمو نيقيلا قطنم نيب « لدباو نادربأا نيب انضاو ازييمت زيم كلذبو . لدحلا
 . ناحجرلا

 : ةقلخألا

 لبقي دق -تمسلع دق م, -ضرعلان أل «ىرحألاو ىلوألا باب ىف رظنلاب متهاو”
 صرعب ىلوأ كرتسل نأ اهنأش نم ىلا ءايشألا صعب نوكتو 2«( نعضاالاو دشالا

 ش ةصاخ وأ دح وأ سنج وه اف كلذك الو . ضعب نم

 ع ص « قباسلا عجرملا ءولب وج «')
 ةعم البا تاموبظم ماي فسوي ةمجبرت « ةمي وقتلا ماكحألا ةيسفن « ةفسلفلا ىف تارضاحم : دئالال )00

 مع ص « ١9169 ةيرصملا

 (غ5)



  لدهلبا ةعانص ىه ثيح نه لدهلا ةعانص هديفت ام لك ةدمع نألو

 مدا هلوقا لا | مدعو ىرحألاو ىلوألا قيرط

 ةبسن لكو . 'ىبث ىلإ هتبسن بسحب وه امنإ 'ىثلل ةيقلخألا رابتعا نأ ىلعو
 ىلوأو رثآ "٠ له هنأ نم ثحبلا باب ديز نإ « بابسألا هذه نم ضرعت ةضراع
 ءرثالا ىف «ضاوهو « وهوهلا ىف عضاوم تدازف . رثالا بابي بابلا مسر و« ء ىذا

 هب دارب ام رظن هبشأ ءرثالاو ىرحألاو ىلوألا ىف رظنلا تراك اذإ اصوصخو

 "د '"'عانقإلا

 ريثك مد « ةيقلخألاب اهنع ربعي ىتلاو ةيعروقتلا ةيرظنلا هذه ىف انيس نبا قتلي

 ماكحأو عقاوا ماكحأ نيب اياضقلل مهليلحن ىف اوزيم نيذلا نيثدحملا ةقطاملا نم

 ءاهفي رعت نكميال « ةيلوأ دعت ةريخألا ماكحألا هذه ىف ةيساسألا ةقالعلاف .ةميقلا

 ةقالع ابنإ . راثيإلاو ةيقلذألا نع ةريعملا "' “ نم لضفأ” ةقالع اهم ىنعنو

 ةقالع نإ لشتيم ذاتسألا لوقي كلذ ىفو . ةيلملا ةقالعلا فالخ رحآ عون نم

 ةميقلا ةلوقم اهنكلو « طمتذ ةبسانم ةميقلا دودح رثكأ تسيل “ نم لضفأ ”

 © ةيساسألا

 : هلوقب اهنع ربع ىتلاو «ةميقلا ماكحأل ةيبسناا ةيرظنلا عم اضيأأ انيس نبا قتليو

 ىوضعلا طْلا ىلإ ايبس ابضعب نوكي نأ امإ مهقلا نأ كلذ . ءىث ىلإ ءىث ةبسن

 ثلاثلا امضعب و « عمتجلل ىفاقثلا ىوتسملا ىلإ ةبسذلاب لاقي رحالا اهضعب و « نئاكلل

 )١( عه ص ء لدلبا 40

 )'( طوغامم غطعص هي زاجتالا ةغللاب ىمس

 امعماعرت. الفاناو, 4« (©مموعع ولم النانو ك3, 1901م 02 90

00) 



 ناديم ىف ىبسن لع دوجو ىلع لدي امم ؛ مح ىذلا صخشلا ةيدرف ىلإ ةبسنلاب لاقي

 ' )ع1( ةمقهلا

 1 ىبسنلا ىعمو قلطملا ىنعم انيس نبا ددح ببسلا اذهل

 . هب ديقي ءىبث هيلع دازب نأ ريغ نم ىنعملا لاقي نأ قالطإلاف

 ةيسنلاب دويفو 4 نامزلا ىلإ ةيسنلاب دويق : ناعرن قلطملا نم دحن ىلا دويقلاو

 (؟) «© ب «

 تقر( بع أ ١ “ موق لك ءىبثلا نوك دَتف . صاخثألا ىلإ

 . روهشملا مي> وه اذهو

 « ةقلطم تسيل « ساناا نيب فرعلاو « تقولا رابتءال عضخم ىلا تاروهشملاذ

 رابتعا وهف « دوجولا بسحب ىذلا امأ . دوجولا بسحب ال نافاا بسحب اهنأل
 “قالطإلا ىلع” : لاقي نأ حصي ذئدنعو . نظلا ىلإ سايقلاب ال هسفن ىف ءىثلا

 ةمئاد ةفصلا نوكت برأ نكمي الو . اماعو « امئاد ءىشلا نوكيف « ةقيقحلاب

 . صاخثألا بسحب اهفالتخا وأ «رح'آ نود تقو ىف اهفالتدخا عم

 دب الف « رش وأ ريخ (هنأب لاعفألا ىلع ملا ىغبت تايقلخلا تناك (لو

 ىذلا  ىونيسلا بهذملاو . نايبسن مأ ناقلطم امهأ رشلاو ريحا ىف رظنلا نم

 وأ « ريح ا مدع رشأا نأو:6 قلظم ريجلا نأ ررقي  ةفاتحلا هتك نم صلختس

 نوكت الو « صقنت الو ديزت ال ةيريحلاف « اًماطم ريحا ماد امو . ريحا ضعب دف

 نيب نوكي.ال عقاولا ف لضافتلا نكلو . اريخ ءىثلا انريتعا اذإ ؛ لقأ وأ رثكأ

 ١١م ص ء« قباسلا عجرملا (')
 ١؛ ص« لدحللا (3)
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 دوم نإ : لوقي نك كلذو « تاقوأو لاوحأو طورش ةديقم لب « ةقلطم رومأ

 ريخ لب ؛ قالطإلا ىلع اريخ ةوهشلا دوم سيل انههو . روجعةلا نم ريخ ةوهمشلا
 , 27 ئدر ةوهشاا دوم نإف هسفن ىف امأ « روجفلا ىلإ ةبسنلاب طّقف

 ةسيقألا ىف لب « كلذك ىه ثيح نم قالخألا ىف اثحب لدحلا باتك سيلو

 اساسأ ثحبي قطنملا اذه نأب انيس نبا حرصيوو . لدحللا قطنه ىف ىأ « ةيلدحلا

 ىلوألا لدحلبا ةدمع نأب لبق امف حرص نأ دعب لوقي كلذ ىفو « تايقلخلا ىف

 نأ ىضتقي لضفألاو رثآلا نع ثحبلا نم لالا رهاظف ” : هصن ام ىرحألاو

 ةقيقح نكل , طقف بانتجالاو راثيإلاب ىلوأ وه امو « ةيقلخللا رومألاب اًقلعتم نوكي

 كلذو « صقنألاو ديزألا ىفو « ىرحألاو ىلوألا ىف رافنلل ةيضتمته امهيف رظنلا

 . " «ةيقلخلا رومألا ىدعتي دق
 ٠ ةميقلا ةقالع

 ؛ ةيلضفألا : انيس نبا لوق اهعمي ةئيابتم تاريبعتب ةميقلا ةقالع ىلع لدي دقو

 «ريخألاو « ىرحألاو « ىلوألاو « رثثلاو « لضفألا : ىهو « ةيقلخألا وأ

 « ق>ألاو « لمجألاو « عفتألاو « لقألاو « رثك لاو « صقنألاو « ديزألاو

 . ليضفتلا لعفأ ةغيص ذأ ىرن ام اهلكو . كلذ ريغو

 هريتعي رثثلا نأو « هتاذ ىف ءىثلا ريتعي لضفألا نأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو

 لضفألا ىلإ افلاس ةروك ذملا غيص'ا لك در نكمي كلذلو « رحنآ ءىبث ىلإ ةبسنلاب

 ةطسوتم ىهو « “ ىلوألا” ىهو « امهنع فلتخت ةئلاث ةغيص كانه نأ الول « رثآلاو

 )١( ص وع لدحللا ١١

 ١؛«ه ص « لدحلا (')

 (غ4)



 ىلوألا مث لضفألا نع مالكلاب أدب دق انيس نبا نإ ثيحو . رثآلاو لضفألا نيب
 . هبيترت ةاذا نم سأب الف «رثآلا مث

 . رومأ ةدع وأ نيرمأ نبي ةنزاوم ىضتقت (هلك «رثآلا وأ ىلوألا وأ لضفألا

 داجيإ نم دب الف « ساسأ ىلع حيجرتلا موقي ىكلو . ءىش ىلع ءىثل احيجرتو
 دهتجا دقو . راثيإلا وأ ةيولوألا وأ ةراضنألا حيجرت هب نكمي « رايعم وأ سايق

 هذه ىف اليص :: رظنلا دنع نيبتتس ىتنا ةَقيقدلا ريباعملا هذه صلختس نأ انيس نا

 . ةلضافملا نم ةثالثلا عاونألا

 : لضفألا

 امهنيب تسيل وأ « ةليضفلا نم عون ىف نيكراشتم نيئيش ىلع لضفألا لاقي دق
 : ةثالث هوجو ىلع لضنألا ليق « نيكراشتم اناك نإف « ةكراشم

 نوكيف رادقلل عضخم ىأ « ناصقنااو ةدايزلا لبقت ةليضفلا نوكت نأ ( )١

 لثم . رخثآلا فرطلا نع اهرادقم سايق نكي ةدايز نيفرطلا دحأل
 هلام عيمج ىف رحخآلا ىواسمي هنأ ىنعمب « نالف نم رسيأ نالف : انلوق

 . ةدايزو

 زيعيو . فيكلل عضخم ىأ « فعضألاو دشألا لبقت ةليضفلا نوكت نأ (بر
 ةراشإلا نكمي ال دئازلا رادقملا نأب هجولا اذهو قباسلا هجولا نيب انيس نبا

 لضفألا نع مالكلا دنع « نيب ملو , 37 نؤسألاو « لمجألا لثم « هيلإ

 : هلوقب ءافتكا « فيكلاو ملا ىف لضفألا نوكي فيك « تالوقملا ىف

 قدأ تحبصأو ىملعلا سايقلا لئاسو تمدقت اكو ."'ىهاظ اذهو

 )١( ص«( لدحلا +١

 ص لدحلا و١

6) 



 كلذ لاثم . رادقلل اهسايق بولطملا ةفصلا عاضخإ نكمأ « طبضأو

 « انيك انيس نبا اهريتعا ىتلاو « ديلاب ساّقت تناك ىلا ةنوخسلا تأ

 . رتمومرتلاب مويلا ساقت تدضأ

 دازب نكلو ءرخآلا ةليضفل ةيواسم لوألا فرطلا ةليضف نوكت نأ (ج)

 نالفو فيفع عامش نالف : انلوق لثم « هحجرت ىرخأ ةليضف لوألا ىلع
 . لضفأ لوألاف « فيفع ريغ عام

 ريغ ةليضف امهم لكل فراك لب « ةليضفلا ىف نيكر اشتم ريغ اناك نإ امأ

 هتليضف ىذلاف . اهتاذ ىف ةليضفلا عون ساسأ ىلع موقي امهنيب حيجرتلاف ؛ ىرحخألا

 : انلوق لثم « ةيهالإ ريغ هتليضف ىذلا نم لضفأ ءةيقاب ةمئاد ىأ « ةيهالإ

 عفانلا نم لضفأ ةرحالاو ايندلا ىف عفانلا كلذكو . راسيلا نم لضفأ ةمكحلا

 . اذكهو « طّقف ايندلا ىف

 : لوألا

 نيئيشلا نيب ةاواسملا ىأ « لضفألا ىنعمب لوألا : نييساسأ نيينعمب ىلوألا لاَقب

 «ةناملا” هل نوكت' (ىل ىناثلا ىنعملاو . لوأالل ةحجرملا رومألا ضعب ىف ةدايز عم

 . ةياغ قيقحت ىلإ ةيضفملا
 . لئاسولا تاوملاو . ''' ةليسولاو « ةمرحلاو « ةيارقلا : ىه ةغل ةناملاو

 ةيعدئسملا للعلا نم هلع » : انيس نبا بسحب - ىحالطصالا ىنعملابو

 نارتقاب بجوت تناك اذإ « ىلوألاب ايف محيي لب « باجيإلاب اهيف محي ال « ةبجوملا

 )١( شماهلا ىف هتببأت ©« ىمملا اذه ىلإ ةيلظلتا “© ب ** ةخسنل عجارملا نطف ٠
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 ( للا لوألا 0 ع

 . ةيعادلا وأ ةيعدتسملاو « ةبجوملا : ةلعلا نم نيعون نيب انهه زييملا مضاولا نم

 ةلعلاو « اهعاتجا عم ءىلا دوجو متع + ىباا طئا ارششلا لك نارتفاب مت 2 ةيجوملا هلعلاف

 . طئارشلا ضعب ١ صقنل همتحن الو ءى ذاا دوجو مجرب كا لإ ةيعاد

 هذهو . طقف عقاو وه اس لب « نوكي نأ هققح ام اهيف ريتعي ال ةبجوملا ةلعلاو

 بسحب ” : انيس نبا اهيمس. « نوكي نأ هقح ام نيبو « عقاو وه ام نيب ةقرفتلا
 مالكلا دزع  ةيزيلالا ةغللا ف امهنيب قرفيو 4 “ ليما بسحب ”و 4 5 عوقواا

 انيس نبا مودقو . اطع “هنوعطغ“ و 6 طع “15” : مطوقب -_ قالخألا ن نع

 ٠ ىنآلا لاثملاب ةقيقدلا ةقرفتلا هذه

 « اقوقح نالف دنع نالفل نإ : لئاقلا لوقي كوه عوقولا بسحب لوألاو ”
 . عقاو سعألا كلذ نأب اك اح « اهيضقي نأ ىعألا سفن ىف ىلوألاف « هدصق دقو

 2 لمحألا ىأ « دوصقملاب ىلوألاف : لوقي نأ وهف « ليما بسحب ىلوألا امأو

 « .... اهفرعيو اهيضقتي نأ

 ةيجراخللا طئارشلا لك ةفرعم ىضتقي حيجرتلا بجاولا محلا تاك الو

 عوقوب لوقلا ىف ددرتنا ىلإ ىدؤي اهضعبب لهما نإف « ةلعلا ىلإ ةيعادلا ةيسفنلاو
 « ةحجرملا بابسألا ةدايزب وأ « "” ببس دوجوب هيف رعشن ام نكل ” . «ىثلا
 لق« نوكي نأ هب ىلوألا نأ نظن

 )١( ص « لدللا (0) ؛ عنب ص «لدفيا م١4

 ههعسم لب قت ةلملا نأب لوقلا نكميو ٠ للعلاو ةلعلا لحم بابسألاو ببسلا انهه مدختسب انيس نبا نأ ظحالن 7
 ١4١ ص« لدحلا (4) . مموعم» لباقي ببسلا نأو
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 اهلهج ىلع ليلدلاو « اهدوجوب ”روعشلا "وه بابسألاب معلا ىلع ليلدلاو

 : انإس نبا لوقي كلذ ىفو . محلا عنتمال تلهج ول ىتلا « ةحجرملا بابسألاب

 , ةلوهجم نوكت اهنأ الإ «رحتآلا بناحلا ىف ةيفاوتم ةحجرملا بابسألا تناك امبرف )
 هاذ نوكي فأ عنتميف « كلذ ىف الو اذه ىف ال اهلك بابسألا فاوتت ملابرو
 بابسألا هيف ىفاوتن ىذلا امأو . ابابسأ رثك أ اذه تاك نإو « ةتبلا اذه الو
 . "” « بجاو لب ىلوأ وه سيلن « اهلك

 : رثآلا

 ةديعب امهادحإ « نيتياغ نيب لضافتلا لصح اذإ « ىرحأو « رثآ لاقيو

 . ندبلا ةحص نمرثآ وأ ىرحأ سفنلا ةحص : كلذ لاثم . ةبيرق ةيناثلاو

 هليسو نوكي ىذلا ءىشلل ال ©« هسفن ىف ةياغ نوكي ىذلا ءىبشلل رثآ لاقيو

 ؛ هريغ لجأل رثؤملا نم لضفأ هسفن لجألو هتاذب رثؤملاف ” . ةياغلا كلت ىلإ

 1 يل اولا ولا

 . ةليسولاو ةياغلا نيب نوكي لضافتلاو « هريغ لجأل رثؤمو « هتاذب رثؤم نذإ كانه

 رثؤالا نم لضفأ هتاذب رثؤملا نإف ةدعاقلا هذه ىلع ءانبو . ةليسولا نم رثآ ةياغلاف

 فرأو . "9 رثآ هتياغ ىلإ ةيدأت امهليأ نإف نيتياغ ىلإ ناقئاسلاو . "” ضرعلاب

 )١( مص ع« لدخلا ١

 )( ص« لدحلا ”١
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 ىذلا سمآلا لثم « رولا سعألا نم رثآ لضفألا مرك "الل دوجوملا م
 . "” ناسنإلا صخي امم رثآ هنإف هللا صخي

 صخمشلا ةهج نم امإ « لضافتلا ىف دعاوقل كلذك عضخي نيرمأ نبي رايتخخالاو

 « ةحيحصلا ةعب رشلا راتخم وأ « رايتخالا نسحلا بيرألا راتخم نإف ” « رات ىذلا

 وهف « مهنم رثك ألا راتذم وأ « ةفرعملاو لضفلا ىف نيزربملا نم ةعامج راتخم وأ

 هر اهضعب نوئفلاو تاءانصلا فأل « عوضوملا ةهج نم امإو . "”“ لضفأ

 . "” قيسوملا ةعانص نم لضفأ اهنإف ىلوألا ةفسلفلاك « سخأ اهضعبو

 ىذلا نم لضفأ © سانلا 3 دنعو « قالطإلا ىلع رثآ نوكي ىذلا ء ءىشلاو

 (؟” هنيعب صخش بسحمببو « تقوو « لاح ىف رثأ ريصي

 ٠ ةعاخ

 لخؤت نأ نم دب ال ةثالث رومأ راثيإلل حرملا نإ « ماع هجوب « لوقلا نكميو

 موقي حيجرتلل قيقدلا باسحلاو . ذيذللاو « عفانلاو « ليمجا : ىهو « رابتعالا نيعب

 رثك لاو « انامز لوطألا ثيح نم « اهنم بناج لك رادقم نيب ةنزاوملا ىلع

 مقلا باسح درب امث اذكهو « هيلإ قرا ةليضف ةفاضإب دييشالاو م أن أمن

 « هثحب ىف قمعتي ل هنكلو « انيس نبا هيلإ نطف « ىضايرلا سايملا نم برض ىلإ
 . اماع اقيبطت هقبطي ملو

 )١( ص « لدحلا .١5

 ص « لدملا (؟ ١١١

  0ه8 ص « لدنيا ١
 ١١6٠ ص« لدليا (4)
 ١٠١7 ص « لدملا )2(

 ص

(6) 



 هماكحأ ةهج نم وأ هثحابم ةهج نم نإ « لدحللا قطنم نأ حضتي كلذبو

 نم ريثك (-مب لاق ةقرفت ىهو . ناهربلا قطنم فالخ رحأ ابرض دعب « ةيميوقتلا
 نأ ريغ “  وكيرت ” نع ةمدقملا هذه ءادتبا ىف انلقن أ  وطسرأل حارشلا ءامدق

 اذه دعي الو . ةميقلا ماكحأ ىلإ رظنلا نم ةديدج سسأ ىلع مهقأ دق زييملا اذه

  انيأر اهب <_رضاحلا رصعلا ىف نيث-ابلا ضعب فإف « ةعدب ىعوقتلا رظنلا
 اهيف هعباتو « طارقس دنع ةيراج تناك ىلا ةيقطنملا ثحابملا ىف رظنلا اوداعأ دق

 . ةميقلا ءوض ىف ؛ وطسرأ ام روطتو « نوطالفأ

 فنرأ نوررقي نيذلا نيثحابلا ةرهمج اهيلع قفاوي ال دق رظناا نم ةهجولا هذه
 مقلل لدحلا عاضخإ نأ ىلإ نوبهذيو « وطسرأ دنع ناهربلل دهمب قطنم لدحلاا

 . ءامدقلا هفرعي مل ءىث

 دقو . رظنلا نم ىرخألا ةهجولا ضرعي روك دم مهاربا روتك دلا ريدصت نإ

 ؛ اليوط اقيلعت اهيلع قلعو « اهعبط لبق ةمدقملا دذه ىلع عالطالاب اروكشم لضفت

 هنم ثيدحلا ديلقتلاب قصلأ هتفارط مغرب ةميقلاو لدحلا عوضوم ” : فأ هيف ءاج
 . ” ىونيساا لدحلا ىلع احم نوكي نأ ىثخأو « ميدقلا ريكفتلا

 ناوهألا داؤف دمحأ

 )ه8(



 دع



 شماوه لاب ةدراولا زومرلاب نايب
 فصو قبس دقو . ةينآلا فورحلاب امل انزمر ىتلا خسنلا ىلع صنلا ميوقت ىف اندمتعا

 راوكل وعدي ام سيلو « ءافشلا ن. اهعبط قبس ىتلا ءازجألا ىف الصفم افصو خسنلا هذه

 . اهفصو

 : خسل ىف هل لصرت امو زومرلاب نايب اذهو

 . تيب حاب - ١

 . تي ةطوطخحم شماه - مد ؟

 . بتكلاراد ح- د »م

 . 817+ مقر ةينايلس داماد س سا

 ٠ 811 مقر ةينايلس داماد حج امه م

 . نديل ح كا 5

 . ىناطي ريلا فحتملا س م ب

 . ةينامعرون ح ند م

 . ىدنهلا بتكمل تم مه - م4





 لدلمللا





 ىلم ألا ملاقملا





 ميشا ا داس
 ىلوألا ةلملا نم سداسلا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا

 لوألا لصفلا
 هتعفنمو ىلدحبا سايقلا ةفرعم ىف )١( لصف

 اياضقلا ةفرعم ىلإ ليهس الو « اياضقلا ةفرعم دعب الإ سايقلا ةفرعم ىلإ ليبسال هنأ اك
 دعب الإ تاسايقلا فانصأ ةفرعم ىلإ ليبس ال كلذك « ةطبسبلا ظافلألا ةفرع٠ دعب الإ

 . قلطملا سايقلا ةفرعم

 « هعون عفني ام لغتش مث « ةيصخشلا هتاذ لكي امب لغتّد نأ ناسنإلاب ءايشألا مهأو

 ىه نوكت وأ « ةقطانلا سفنلا ىه نوكت نأ امإ ةقيقحلاب ناسإإلا تاذو . همون ظفحوأ

 وه ام هنف : ةفرعع بوسكم اهلاكَو .هتاذ نم هليكت دوصقملا ءىشاا ىهو «فرشألا ءزالا

 ؟ ىنيقيلا سايقلاب ىه ةيوسكملا ةفرعملاو . هب لمعي (ىل ةفوعم وه ام هنمو « طف ةفرعم
 . ناهربلا ةفرعع ءىث لوأ اينتعم ناحنإلا نوكي نأ بجبف . ناهربلا وه ىيقيلا سايقلاو

 اذك : ىلرألا .... ىلوألا ةهلاقملا )١( ن © ص نم ةطفاس : ميحرلا نحرلا هللا مس )1١(

 نفلا : م ةدسن ىفو؛ لوصف ةرشعلرألا هلاقملا ؛ س ةخسن ىفر هذ( ك(ء اسود( ج« ابىف

 صداسلا نفلا نم ىلرألا ةلاقملا ؛ لدحلا وهر امد وط « تالاقم عبس نطنملا نم ىلوألا ةلمانم سداسلا

 ٠ ك لصف ؟ م « س لوألا لصفلا : ! لصف ( ) لو هف ةرشع قطنملا نم ىلوألا ةلما نم

 كل ل :٠ ةفرعم || ن« داك و ه هلأ اكرو م« اس« ص اك هنأ : هنأ اي | ك_- :#(ه)

 / اياضقلا فانصأ ةفرعم : اياضقلا ةفرعم || د اضقلا ؛ اياضقلا || ك س : سايقلا ||

 عونو ؟ تاذر....رأ (9) م كلذكف ؛ ك كاذك : كلذك || ن ةطبنتسملا : ةطيسبلا (1)

 م نوكت : نوكت وأ || 20ن سهلا : سفنلا ىه || 20ص امتإ : امإ || ن تاذ
 .٠٠.سايقلاو )١0( ٠ث(« دوه : ىه || نءد اب :امل(١١) ك هتفرمب : ةفرعمب )200

 ك « اسابذةعمءىش لوأ : ءىش لوأ اينتعم || مانيعتم : اينتعم || .٠ نس : ناسإلا



 لوألا لصفلا - ىلوألا لاقملا م

 ؛ ناهربلا ىلإ سايقلا نع عزفي نأ بجيف « هلبق سايقلا ةفرعم مدقت نم دب الذإو
 . ناهربلا لع نم راصتخالا ليهس ىلع هؤاطمإ اننكمأ امءا.طعأ دقو

 ةعفانلاو . ةطلغم ىرخأ تاساّةو « ةيكرشلا رومألا ىف ةعنان ىرخأ تاسايق انهه نكل

 اهنمو ؛ ةيلكلا رومألاب  اهقلعت عفنأ وأ اهقلعت لوأ قلعت ام اهنم ةكرشلا رومألا ىف

 هذه ممتن نأ بجو . ةيئزملا رومألاب  اهقلعت عفنأ وأ اهقلعت لوأ  قلعشبام

 نم ةيندملا رومألا ىف اهلاعتسا ىلإ وعدت (ل لب ؛ةعفنم نم هنم ولمتال (للءاضيأ فانصألا
 لع فوقولا نع ةدافتسم اهنع زرحتلا لم ةردق انل نوكتل تاطلاغملا ملعتن نأو ٠ ةرورضلا

 « ةيصخشلا عفاونلا نعرخؤت نأ اهقح نم ةيكرشلا عفاونلا نأ تماع دقو . اهللعو اهبابسأ

 ؛ ىرورضلا وأ « عفانلا نأ كيلم ىف الو . ةيصخشلا مفانملا ىف ةيرورض نكت ل اذإ

 نوكي نأ بجيف . هنع زرحتنل ضرعلاب هفرعتن امإ راضلاو ؛ هباطنل تاذلاب هفرعتن امن
 ىنعأ « ةيرظنلا رومألا ىف ةعفانلا تاسايقلا لاح انفرعت دعب ةطلغملا تاسارقلا لاح انفرعت

 ةعفانلا تاسايقلا نم ةيلقعلا ةجردلا ىلإ برقأ ةيلكلا رومألا لع سيباقملا نألو . ةيركفلا

 . امدقم - ناك هجو ىأ ىلع - تايلكلا ىف عفنب ام نوكي نأ بج « ةيئزاا رومألا ىف

 . ةيلك ارومأ لوانت, ىتا تاسايقلا نم فنصلا ىف وه اعإ انرظن لوأ نوكب نأ بجيف

 مآ (4) م نم : نع || 6 غرفي : عزفي )١( م ءاد ميدقت : مدقت )١(
 : هذه || م لعن : ملعتن || ن « كل عمتأو : عمنأوأ (0) ن عفنأو :عفنأ

 خي ررمأ : رومألا || صاس :هعإإ هدو ناك :امل(1) اص هذهب

 هع( م.( ك ؛ اس تاطلغملا : تاطلاغملا || ن « د لعنو : لمت نأر (07) د ةيندبلا : ةيئدملا ||

 اص :  ةيصخشلا... اذإ (9) س زوجتلا : زرحتلا || ههل 4 ك © اس ال : ال ||

 : انفرعمس )١١( ص زرتحل : زرحتل || ك :  هبلطل || اس :  راضلاو ٠.٠. هفرعت )٠١(

 ن «© د تتاسابقلل : تاسارقلا لال || ملاح  كلاحب : لاحلإ| ن اهفرعت ؛ ك انزرحم

 امنإ || ه كولس : لوأ(4١) ص سس : ناك || م ةهج : هجاو || لس عفتني : عفني )١6(

 اس :  ىلا || 208ه 6 سدنوكي :وهإ|ن « د - :ره



 5 ليملاا

 هذه لائثمأ ىف « ساق م : انلق اذإو . تاسايقلا هذه تاسايقلا ىأ رظننلف
 : لوقتف ؛ سايقلا هبس اهو « اسايق هذفل « عضاوملا

 «رعآآ لوق همزلي مل ليواقأ هيف عضو اذإ ام لك لب « اهروص ىف فلاخت 2 تاسايقلا نإ

 كلزك ناك ام لكو . هرمأ صرخلت انم قبس ام ىلعو ؛ سايقب سيلف « امزال نظي ملوأ
 . سايق وهف

 قملاو ةعيبطلا ْنأك « ةعيبطلا ىف هعضو ام تاعوضوملا نف : فاتت تاعوضوملا نكل

 وهامإ هيفام عضو ىذلاو . نيعضاو وأ عضاو بس هعضو ام اهنمو ؛ هاماسو هاعضو دق

 هواتيىذلا ميمحو . هنع انغرف دقو ؛ ىناهربلا سايقلا وهف «قلا سفنو « ةعببطلا بسحم

 فلاماذجن ؛ةعيبطلا ىف عوضوأ اوه هيفعوضوملا نوكي نأ بحجم سيل هنأبهفلاخم نأ بجي

 اضيأ ىلدحلاو . هداضيف « ةعببطلا ىف بجي الام هيف اعوذضوم نوكي هنأ امإ و. هريغ ى اهربلا

 نأ بحب سال » : انلوق نكل . فالللا اذه ىف لخدب نأ بج « هدعب ام ةلح ىف

 سبل امو ©« كلذ هيف زوجيس هنأ لع لمتُس « ةهربطلا ىف اعوضوم هذ عوضوملا نوكي

 مح نم معأ لوألا امتامدقم كح نأب ىناهربلا نع تاسايقلا هذه زيقت امإ نوكيف « كا

 ناك اذإو . لدحلا ىف هلمعتسملا ةرومشملا تامدقملا لثم ؛ ةيناهربلا لوألا تامدقملا

 نوكي نأ بوجو ىلإ فالحل نم روكذملا رادقملا زواحتي ال ّنئاهربلا ىلدحلا ىالخ

 نذإو : اذإو || ص ل : تاسايقلا هذه || د ىلإ : ىأ || ن « درظننتف :رظنلف )١(

ي امو || ن تاسايق ؛ ك « اس سايق : اساوق || م هذهف ؛ ك « اس هذفت : هدفت )١(
 م هبش امأر : :هبش

 س انك ٠ ام لك || م فلاخت : نلاخت || كل« اس سايقلا : تاسايقلا (0) د :لرقف ||

 سالكر : ام لكر || م سايقب نيلظ ل : ءمأ || همن ملوأ(4) اص : هيف ||
 مهءأانمضو :هاعضو (9) ن عوضوملا نف : تاعوضوملا نف (5) 2١ س كلذف : كلذك ||

 ضو (8) 0 ن«م6 م 6. ءد ىذلاف ىتلار || ن ءد اهعشر : هضو ||

 كل ء اساس: هيف (1) نع داذهف :عيمجر (م) نس عضولا : سايقلا || د ساقو

 ؛ د ةلاح : هل || ه2 من :ىف (019) م امد : امإ و || س ناهربلا : ىناهربلا )٠(

 اهب ىلا :لوألا )١١( ند :لمتني || هعوضوم:اعوضوم (!8) ماس: بجيف || ن لاك

 لوالا... 0 نعد: لوألا )١4( ن « د مح تاسايقلا هذه تامدقم ريصت

 : (؟س١٠٠ ص) امضعي ف٠ ٠٠ ناك اذإو || ن« د ل : (0س ١٠١ ص) ين اهربلا
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 سايقلا زيت ناك « كلزك اهضعب ىف نوكي نأ زاج نإ و « ىناهرلل هتامدقم ىف اداضم

 لوقلا انم فلص ناكدقف ؛ ىناهربلا سايقلا ةداضم هطرم5 سيل امم هاري ىرحي امو ىلدحلا

 روهشم لكو . سكعني الو « ةروهشم اهل طسو ال ىتاا ةيناهربلا لوألا تامدقملا عيمح نأ

 1 سكعاي الو « دقتعم ىرص

 تانونلم اهنأل اهذخأن:أ رظنلو «ناهربلا نم تاسايقلا برقأ تامدةم نآلا باطنلف

 ديفت امتإ ةفرصلا نونظلا نأ دج: ؛ تاروبشم وأ « هيلط ةدايز ال سيلو « طقف ةيئارم
 اهبذ عفتني الف ةيلكلا رومألا ىلع ماكحألا امأو . ةيئزاسا رومألا ىف اهنم لومعملا تاسارقلا

 نوكت نأىلوألا لب ؛ نين انإ وأ دحاو ناسنإ دنع« ةجذاس تانونظم نوكت ىتا تانونظملاب

 برقأوه امم « هيطاخم نم هب انئبط ام رذعت وأ «ناهربلا انتاف اذِإ ةياكلا رومألا ىلد انماكحأ

 . ةنونظملا نم دك آوه ام ىلع ناهربلا ةعيبط ىلإ

 مل» نإ مث « ةروبشملا ررهألا هفي رعت ف ن<ىذلا سايقلا ىف ةدمعلا لمجن نأ بجيف

 ىه ةدمعلا انلءج اذإ انكل . بطاخلا ىلع سارقلا ىف هانلمعتسا « روم'ع سيل نونظم
 نوكت ذإ « انلامع] ىف اداقنو اماند نوكت ال ذئنيح انإف « اهملط انرصتقاو « تامادتملا
 ذخؤت نأب جب تامدقم اندنع نوكت الو ؛ ائيش مل لم 03 مل نأ لم ةفقوتم انم تا .ايفلا

 نوكي نأ بجيف . فرصتاا لع ةردق ايف انلو « تاسايق اهلبق زم انل نوكيف « ةماسم

 )١( م 6© ك « اس ةزاهربلا : ىناهربل )١( ام (١؟) ك « اسزيرمب : زيك :

 ساس ه سكش ...0 لكو || نس سكمتي و : سكعني (؟) م هطرشب ؛ هطرش || م ام ||
 نء«دالف :الو || ك « اسدقتعي : دقتم || ك « اس ل :ىرم ( 4 ) اس لكف : لكر

 ) ٠ ( م ىلإ : نم | كة اس تاسايقلل ؛ ص سارقلا : تاساقلا || ن « د باطنف : بلطلف

 || م « ص « باسيل : سيلو || ه هير ؛ س ةبيرق : ةيام (1) ه اهدح ام : اهذخأنأ ||
 م6 ك «© اس تانونظملا : تانونظملاب (+) س اندرفت :ديمت || 2 ه هتبلغ : هيلع

 مذإ :اذإ || 2نء مم « د اماكحأ : اماكحأ ( 1) ك 6 سا , دحاو ||

 كام ماسه (نءداهر الط )٠0( 0 هدب ب ص دلت |
 ك ةروجثمب : روهثمب || 2ك تانونظم : نونظم (١؟) ن « د نونظملا : ةنونظملا

 ©« بت تايلملا : تابتملا نوه : ىه|| 2ك :  اهلع .... انك || د نكل : انكل ||
 تاسايقلا )١4( هك « اس : اداقنالو : اداقنو || 6 هيلع : اهيلع (1)( مع م6 ك

 م انلبق : اهلبق )١١( م نركت لم : نأ || م افقوتم : ةفقوتم || ه سايقلا : ام



 لدللا ١١

 ؛ ةماستم وأ « ةروبهشم تامدقم نم افلؤم اسايق ناهربلا لي ىذلا سايقلا نم عونلا
 روهمج نمةماسنم وأ «هدحو بطاخملا نمةماستم امإ«ةماستم وأةروهشم تامدقم نم ةةلملاب و

 ل- تمام [-- نارخالا نامسقلا ناذهو . سانلا روهمح نم ةماسنتم وأ «© ةعانصلا لهأ

 سايقلا اذه ةعفنم ىلإ انأموأ دق نحو ٠ قاطم رخآلاو ديقم اهدحأ ( نيروبشم نايمس

 : لوقنف ؛ هرممفن لو « ءاعإ

 دصقلاب هسفن عم ناسنإلا هلامتسا عفني دق سايقلا اذه ىرأ مهوتي نأ بجيل هنإ

 طولخم نظلاو « نظ هرثك أف نيقيلا نود امو « ناهربلا الإ نيقلا هديفي ال هنأل « لوألا

 « انظ سيلو « انيقي سيل ىأرلا ناك نإف .لايكلا مدع كشلاو «فيعض وأ ىوق كشب اماد

 لهج وهف « ابذاك ناك اذإ امأ . لهج اضيأ ةقيقلاب وهف « نيقيلا هبش ىوق دلدع وه لب

 ٠١ ًادرفنم وكي ال دقعلا اذه نأ ةهج نم لهج وهف « اقداص ناك نإ امأو ؛ فماضم

 ْنإف « امل نراقملا دقعلا اهعم دسفتو دسفت « ةدساف ةوق ةكراشم ريغ نم لقعلا تاذ ىف

 . ابولعم لوهجملا ريصي هتاذل ىذلا ببسلا ةهج نم الإ لوه لا لبقي ال ب رصلا لقعلا
 هتعفنم نذإف « تاذلاب هسفن هب ابطاخم ناسنإلا نوكي نأ ىف مفان ريغ ىلدحا سايقلا اذهف

 مفانم هبحاص عفني هنكل « هرغ بطاخم ىرأ ىفو « كرتشم رمأ ىفوه هب ةصوصخلا

 3 هدنع ةيولطم ةبلغلا تناك نإ هنإف . ضرعلاب لب  سايقوه ثيح نم - تاذلاب ال

 تاروبشم ذخأ تاينيقي دحي مل اذإ هنأ : رخآ هجو نم هب عفتني اضيأو . هيف هب عفتنا

 حبجرت دعب احبجرت اهيب جري لازي الف «رعآ افرط جننت ىرخأ ذخأو « ضيقن فرط جتتنت

 )١( ص ا : ةلستم وأ ةرومشم تامدقم نم ةلحلابو (؟) مث ةبلسم : ةيلستم «6 (

 هنود د :دق || ند :مهوتينأ (5) م ةعفنم لح : ىلإ || ك دقو :دق نحنو
)4( 

 ) )107سيلو | ه «© مم ىذلا ل : ىألا (4) م « اص د شفي : هدي :

 ه نركي : ناك(1) مه 6 6 نوكي : ناك || س هبش : هبي (5) ن ء« دالو

  603ن « ك « اس « د اروقنم : ادرغتم )١١( ةكراشم || اس دقعلا : لقعلا || د نم ل :تاذ :
 تالرهجلا : لرهجملا (0) ب لقعلا ؛ دقعلا | ك : دلت || مها 6 ||

 س لهج : ةهج )١4( مها( م ىه :روه )١4( هكل || ه6 نهب ل : بطاخي :

 ن « د نكلو )١( ه6 ( اهيف ؛ كك« اس : هيف (9) اس : تناكنإ
 || هنإف : هنأ ه  )١7( ىرخأ ةروهشم ذخأو : ىرخأ ذخأو || ص اس : جت ... فرط

 ت «د الو : الف || د فرط : افرط || ه ىرخأو دحاو ٍ؛ م )١0( امه, : ابيب

 ك - : حيجرت دعب || ه « ن ؛ ك « اس
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 لوألا لصفلا - ىلوألا "هلاقملا ا

 صلفخت ام اريثك ناسنإلا .سرأ ا « نيقيلا ىلإ هب جرخم و « قحلا هل حولي اعبر ىتح

 عفنلا اذه نكل . هتيهامو هلصف ةفرعم ىلإ هصاوخو ءىثلا ضارعأ ققحن نم
 . جنتي اب وه هعفن  صايق وه اب  سايقلا َنإف « سايق وه امب هنم امه اسيل لوألاو
 ءىثن هعفن ىناشلاو « ةبلغلا وهو « ةجيتلا عبي نأ ضرعي ءىشِإ هعفن هانددع أم لوألاو

 فيزتيو « ضعب اهنم لصحت و صصخت نأب « هتامدقم لاح نع فشكتي نأ ضرعي
 سايق روك ذملا سايقلا نم لساو « رخآ سايقو « ىرخأ تامدقم بستكت مث « ضعب

 « ناكو ثدح ىناثلا سايقلاو « لطب و دسف لوألا سايقلا كلذ نأك نوكيف «رخآ

 ٠ ىناثا سايقلا وه تاذلاب عفانلا نوكيو

 هانملع ام ناكن إو هنأ وهو : رخخآ هجو نم ناهربلا ىف ةمانصلا هذه ملعت عفني دقو

 امهدحأ : نيهجو نم ناهربلا ىف ةعانصلا هذه لمأتس عفتني ناسنإلا نإف « ايفاك ناهربلا ىف

 دجنو ؟ اهئايعأب ةنناهربلا لاثمأ اهترود ىف ىه تاسايق ةفرعم قةحن اذإ هنأ ةهج #1
 ةيناهرب ريغ تامدقملا نم فانصأب اطبحم ريصي ؛هدهع ام فلاخت الاوحأو طئارش اهتامدقمل

 هناف 6 هب ةريصب ةدايزو  ءىثلا ةفرعم ىف ام ةعفنم هكراشنو ؛ ءىشلاب سيل ام ةفرعم ىفو

 نمو (هريغ سيل ثيحنمئشل اب ةفرعءو ءوه ثيحنم ئثلاب ةفرعم هل لصح دف ذئذيح نوكب
 «اهدادعإو ةيناهربلا تامدقملا بسك نم معأ اهدادعإو ةروهشملا تامدقملا بسك نأ ةهج

 : هئيهامو || د هتفرعم : ةفرعم || ه ©« م قيقحن : ققحن ( ؟ ) نع« ددهنم :هبإ| نس :ه(١1)

 : امي || ص امي ل : هعفت || كام : امب || د :  سايقلا نإف (*) م هلصف ةيهامو

 : ةجيلل' || همم ال ؛ ن « اس جتني : عش || هءىىشث ؛ سءىثل : ءىش (4) هرهد

 سالشكي : فشكبب || ك ء اس « س ع« ب ءىثل : ءىلط (() | ه(م(و اس« ب هتجيلت

 اسايقو : صايقو (5) ماهم ل ٍ؛هافي زو : في زاير || ن « دابلم : ضعب ابنهم ( ) ٠

 كل « اس دسفو لطب : لطبو دسف (107) ن « ملسوأ ؛ ب لأسوأ : لسو || ك « اس

 لم ناهربلا || ه هذهب ملعلا عفتني ؛ نءذه لعب عفتني : هذهرلعت عفنب (9) عدس :ناكد ||
 : تاسابق )١١(  ك« اس ناسإلاف : ناسإلا ناف(١٠) كاس س :ام || ه « م هجرب

 : هكراثير )١١( ه طرحي ٍ؛ م طيح : اطيح || د دهع : هدهع )١١( ه ىلا تاسايقلا
 م -- : ثيح نم ءىثلاب ةفرعمو )١4( 20ه : ءىثلا || ن « د ةعفنم : ةفرعم || م هتقرعم +
 اس : تامدقملا .... ةرربثملا )٠١( ه نم ىناللاو : نمو || سدح : ثبح نم ||
 ن س : اهدادعإو ٠... مأ ||



 و لدجلا

 بسنتكي نأ اهدادعإ و اضيأ تاروبشملا بسك ىف هل قفتيف « ىناهربلا نم معأ روبشملا د

 ريغ هنم امو « ىئاهرب ابنم ام لمأتيل تاروبشلا بقعتب قخأب اييح « اهدميو ةيناعببلا
 . ىنلاهر

 تامدقملا ةيهام «فلس نم كلسم نيكل اس « هلبق ىذلا نفلا ىف انيب دق ةقيقلاب نحنو
 نم هدعب اهف كلذ لصفن اذإف « المم !اءامبإ اهبسك تلم ىلإ انأمأو « اهتيصاخو ةيناهربلا
 صألا ليصفت ىلإ ةيعادلا ةجاحلا امأو . ةريصب ةدايز كلذ انل ناك ؛ ةروبشملا عضاوملا

 نع ةجرخم ريغ « طئارشلا ةدودحم ةيناهربلا نأ « تايناهربلا نود تاروهشملا بسك ىف
 اهقحلي و تامدقملا ءازحأ عبتي ائيش سيلف ةرهشلا امأو . باب لك ىف بولطملا ىدح

 ءازحأ رابتعا ىلإ دنتسملا نوناقلا نوكي الف « جراخ نم ىنأي ئش وه لب « اهسفنأ نم
 نيبتف . ةيجراحلا ةرهشلا نم تفرع اب ارومأ ىع“ن نأ جاتحن لب « كلذ ىف اعفان تامدقملا

 اهتكلم ليصحن الو « اهلاعتسا َناسنإلا عفنيال تاسايقلا نم طغلا اذه نأ اذه ةلمح نم
 بطاخنا عفني نأ الو © ةبطاخلا ليبس ىلع اهتعفتم امنإ لب « تاذلاب هسفن نيب و هنيب ايف

 دؤم امإ وءىناثلا دصقلاب هتاذ ليكت ىلإ دؤم امإ « رخآ سعأ ىف عفن لب « هتاذ ليكي نأ ىف

 ةقيقحلاب لككملان الف «ىناثلا دصقلاب هتاذليكت ىلإ ىدؤملا امأ . ةيكرشلا ةحلصملا ماوق ىلإ
 نوكي  اهلاح نم تفرعام ىلع  ةيناهربلا مولعلا رثكأ نكل .ناهربلاب بستكملا معلا وه

 نم هجوب هعنقي امي ناعم ريغ «اجذاس اهنماسني بلوط اذإف «ملعتللعوضوم وه ام اهثدابم ىف

 ىّلِي امع سفنلا شحوتسم ناك - هتجرد ىف اهب هل نيقيلا عاقبإ ىلإ ليبس ال ذإ هوجولا
 « اهلبقي تامدقم نم ةفلؤم تاسايقب هعنقن نأ ىلع ةردق انعم ناك اذإف . تاعوضوملا كلت ىلع

 : انأموماو(ه) كعءاس اهذخأي : ذخأي ( ١ ) س اضيأ ل : اهدادعإ و || ص ناهربإا:ىناهربا(١)

 س ةصاخلا : ةجاحلا (5) حس « ب لصمتا : لصمت || هذذإو : اذإف || د اموأو
 ه « م تسيلف : سيلف (8) ه6 م62 «اص(6 ص(« باس :ريذ || ه6 م ناف : نأ )020

 د ىصحمل : ىمحت || س ىلإ لس : جاتحت )٠١( د دنسملا : دنئسملا || مه ىه : ره (9)

 ن نأ : اذهنأ || ن نع :نم(١١) ن « د « ص « ب ةجراخلا : ةيحراللا 0060(

 ن ارمأ داصأهب : صأىف 00, ب .ليسلا : ليبس 00( س اهم كلم : اهتكلم ||

 هعفن : هعنض || ب اهل, :اهميلس,(5١) 2 6 اس نوكيف : نوكي )١6( ه امأو : امأ )+١(

 ةجرد : هتحرد || ص ل : اه || معى«. ب نأ : ذإ )١١( مد : هجرب || ه

 اس ىعم : انعم || ن تناك : ناك || ص ناف :اذإف )١8( م اني, ؛ ن « د ىتب : ىبب || ه

 ك تااسايق إ- : نم (14)



 لوألا لصفلا - لوألا ةلاقملا 5

 ملو؛تاعوضوملا كلت نع رفني مل  اهسفن ىف ةيقيقح ريغ تناكْنِإو - اهدمو اهماسو
 لصحي ام فقلت هل نيحب نأ ىلإ هملعت ىف ذفنف « اهيلع ىثبي, امع هعبط زثمشإ لو « اهبرغتسي
 ةهلمح ىلع سانلا رارمسا نأالف « ةيكرشلا ةحلصملا ماوق ىلإ ىدؤملا امأو . نيقيلا اهبف هل

 نأ ىخإي ايفو « هب نأ ىغبلي ايف (-مودقتعي دئاقع قف دي « ةكراشملا نسا ةظفاح

 ...ةكر املا ظفان دسم امنا ةيدقم اهواذقأ نركب «لسسي

 مهسفن أ ىف ةعفانلادئ اعلا ديك أت ىلع اهب نوردتقي ةكلم « سانلاىرب دمللب « سانلل تناك اذإف
 عفانلا ريغ دقتعا نم نوتكبيو « كش ,هدحأ بلق ىف جلتخا اذإ « مهدنع ةلورقملا جما
 ربدملا عفتناو « هالوّس ىذلا هريبدت نم هنكم ةهج نم ردملا عفتنا 4 مهدنع ةلوبفملا جاب

 تالوبقملا نم مهلع جيجا دروب نأ ىلإ ليبس ريدلل نك ولو . ريبدتلا نسحل هلربق ةهج نم

 عئابطلا تناك وأ« ةريصق ةدم ىف طقف مهبسحن ال ء سألا سفن ىف تادومحلاو « اهتاوذل

 صمأالا بسم ال مهبسحب هلوبق ام لاعتساب لاغتسشالا ناكل : همهفو كلذ لوبق ىف ةقفت»
 اصوصخو «لوبقم هل سفن لك الو « ليوط ىهلعتلا قيرطلا نكلا ؛ةعد>و الضفو اططش

 « ةيهلإلا ةلاسرلا تايثإ و « دمحاولا عناملا تامثإك « دقتعي ام عفنأ ىه ىتلا رومألا ىف
 بج ام مهنع رخأتو ماع لاط « كلذ ىلإ مهممهب روهلا فرصن ا اذإ و . داعملا تابثإو

 ىوقلا رثكأ نإف اضوأو . رف هيفو « هب مهتطاحإ نيح ىلإ ةحلصملا نء هيلع اوقفتي نأ
 ىلإ جرتحا اسم بجاولابف . هل قلخ امل لب « كلذل رسيم لك سيلو « كلذ نع ةرصاق
 لاف مي  طقف قطنملا ماسق' ليكت بسحب اهيف رظنلا نكي لو تاس ايقلا هذه فانصألعتسا
 . ةماق ةعفنم كلانه ناك لب  مهضعب

 م ديغيف ؛ن«د دعبف + ذفنف| | ن زيك ؛ دريس : زكام (0) د تامدقملا : تاعوضوملا )١(
 : نسحل (4) ن نإف : ناالف || سب مارق : ماوق 6 مه نسحب ( س نيح ؛ ن « دققحن : نيحي ||

 ه نودتدعي :نوردتقي || نس : ةكلم || ه « ب ناك : تناك (1) ك ظفحح ؛ اس ظفحي و : ظفحل (6) م هب رقي : هبرقي || هىنبي , ك« ماس« س « ب ىبم : ةينبم (4) - 2ك نسحب « ب نسحأ
 « د تادرمملاوأ : تادومحلاو )٠١( هذ ءكوو : نوتكبو (0) 1س ا :ديكأت ||
 ةعدخ رأ : ةعدخو || اسالضف وأ : الضفو )١١( ١ك مطوبق : هلوبق )١١( م تالرهجم او ؛ ن
 «د لوبقب : لوبقم || مالو اس -: هل || ن نكلو : نكل | ه6 م(« كء اس «سءب
 : داعملا (14) ص - : دحاولا 0 د اصوصخمر : اصوصخر || ه6« قع« مع ك
 ن نيل : نيح ىلإ )1١6( معد« باس :مهيلع || » مهتمهب : مهممج || نءد(«م«ك « اس ءد« حيدعملا ل

 تن كانه : كلانهإ | كس :ناك(١ م)»« مفاصأ : ماسقأ(1) ماس : ليإ| ه نسنمي «م رسيمب : رسيم )١5(



 ىناثلا لصفلا

 ةيلدج سيياقملا نم برضلا اذه هل ىمس ىذلا بيسلا ىف ( ب ) لصف

 « قملا ةباصإ امأ . اهب قد| ءامسألا ىأ ةعانصلا هذه نأ ىف نآلا رظنن نأ بجيف

 هذهو اصوصخو «اهيف ضرغلا نم هتلالد داعبتسا ىف كسي الف كلذ ريفغو « قمن رظنلاو

 ةيسايقلا تابطاخلا ىف هلمعتسملا ءامسألا نكل . ةبطاخلاو ةرواحملا ىلع ةروصقم ةعانمصلا

 ةباطخلاو « ةلداحلاو « رايتخالاو « ةدناعملاو « ةرظانملاو « ةاراحناو « ميلعتلا : هذه ىه

 . فولأم ريغ وأ « هذه ضعب ىف لخاد امإ وهف « هذه ريغ ئش ناك نإو . داشنإلاو

 نكلو ملعتلا ىفام الإ هيف دصقلا سيلف ةاراجلا امأو . قحلا الإ اضيأ هيف عفنيال ميلعتلا مث

 لواح اذإ اهضعب وأ تاقوألا رثك] ىفناك ل دحاولا ناسنإلا نك «ةكراشملاب مث ةاراجما

 رسع - تمام ام ىلع - نيرابتعاو نيهجو نم هسفن نم اماعتمو هسفنل اماعم نوكي نأ
 مضيف «رظنلا ىفهكراشي رخآ ىلإ رقتفا « ةكلملا هل تلصح دقو ملعم هزوعأ نإف . كلذ هيلع

 امهم دحاو لكو « ملعم ءزح امهنم دحاو لك ريصوف « وه هسدحم ام ىلإ كلذ هسدخم ام

 ١ معلا هيف ضرغلاو ؛ ملعتم مامن

 نييأرلا نع ةثحابملا اهيف ضرغفلاف « رابتعالاو رظنلا نم ةقتشم ىهف ةرظانملا امأو
 نيببل نيبطاخمملا نم ّدحاو امبنم دحاو لك لفكس : ىنءأ ؛ نلفكتملا نلباقلا

 ايلدج : ةيلدج || ماذه هكلراص:اذه || ه«ن«مس : هل || ن« معك « ص « د ىب" : ىمس 0(

 هعءنءاسءد« بى نأ: نأىف||ن ©« د ب2 : بجيف (*)  مىللدحلا ىمسر؛ه«ن6«صء«د

 م«مءاس هذه ىف :هذهر (؛) هءمءس كش : كني || هءم الو : الف || هنم و اس ام : امأ ||

 امأاو (ه) هءاثنإلاو : داشنإلاو () ه ةرراحاو : ةاراجناو || ك « اس ميلعتااو : مبلعتلا ()

 ص وأ : اذإ || ص سانلا : نانإلا || كذاكو : ناط() اس ةاراجلاو : ةاراحملا

 :ضرفلاف(16١) كءاسنمضيف : مضيف || اص )1١1(4: 2 كرعو اسنع:رص )٠١(

 ساس : امم || هاد : لفكي ىنعأ|| ما :نيلفكتلا(0٠١) ك ء اس ضرغلاو
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 لوصح الإ سيل اممضرغ اضيأ ناذهف . هيلع ىناثلا هدعاسف « امهنم قحلا امبلكل

 . هديفي و ملعلا عقوي ام الإ تاذلاب ناعفتني الف « معلا

 ىأ ىلع « لاكلا ىعدي نم صقن راهظإ اهب بطاخلا لواحي ةبط اح ىهف ةدناعملا امأو
 بطاخملا نءاببف ضرغلا نوكيف ؛ هلطاب وأ ةقح تامدقم نم تاسايقب هزجعي نأو« ناكه جو

 رهظ دقف مأ نع رجم اذإ سيل هنإف ؛ بطاخلا اهدقتعي ةدئاف ءاطعإ ال زم راهظإ
 ضقن رهظي ثيح حرم هتوق رهظي نأ بطاخلا نم اهف ضرغلا نوكيو ؛ قحلا هيف
 دصقي لب 6 اضقان دناعي سيل دناعملا ناك نإف . كلذ ةصيقنو هتليضف رهاظتف ؛ كلذ

 لب « ضتقتنلا هفرعيل ال « ضفان ريغ ىلع ولو سيبلتو هيومت هنأل « هسفن سيبلتلاو هيوقلا
 وه لب « دانعلا مسا صوصخملا باطحلا هباطخ سيلف ©« قدح هلوقي ام نأ هيل] ليخيل

 نوكي امثإ لب . ىلدمللاب هبت نإ ىغاشم امإو « فوسليفلاب ِهْبشَت نإ ىاطسفوس امإ
 فارتمالا كلذب نرق ام رو . بطاخلارسآلا زيجعت هدصق رهاظ ناك اذإ أدناعم دناعملا

 .همالكىف ةليملا عضاوم ىلع فوقولا نع ٌرصاق بطاخما نكل ؛ قح ريغ هسيقيام نأ
 © ةبطاخلا هذ امسا لعجب  نرأ قيل, سيل 0 موقلا فراعت بسحم «© دئاعملا ظفلن

 لودعلاو « قحلا نع جورحلاا ىلع هلالدلل عوضوم دانعلا نإف ؛ اضيأ ةغالا بسحم الو

 . ةوقلا لضفب ©« بجاولا نع

 بطاخلا غلب فرعت لب «ةتبلأ ىأرىف عانقإ هيف ضرغلا سياف رابتخالاو ناحتمالا امأو

 «طل اغملا صايقلاو « نحتملا سايقلاو دناعملا سايقلا نأكف . تاسايقلا ةنابتسا ىلع ةوقلا ىف

 عانقإلا وأ « قا تابثإ هب داري هنأ ىلع لمعتسا اذإ هنكل ؛ عوضوملا ىف دحاو

 مصحلا| زيجعت هيف ضرغلاو لمعتسا اذإو . ايغاشم اي رامم وأ « ايئاطسفوس ىمس « لدملاب

 س اهنم : اهيف || م « م امإ ل : تامدقم (:؛) اص ©« د رهف : ىهف (؟)

 ن ةضرقنو : ةصيقنو || ن ةليضف : هتليضف ( 7 ) م هتليضفو لس : هتوق (5) صالإ: ال )٠(
 ه وأ:امإو )٠١(  ه ةفرعمل : هفرع) || دس :هيوملا(8) ه « م «ك«اس كاذ : كلذ ||

 د ظفلو : ظفلف )١0( نذنأ: نأيل(١؟) كءاس قحتسملا : بطاخلا(١١) نءدس: لب ||
 مه ناكو : ناكف )١70(  نءد اعانقإ : عاقإ )١١( م نوكي ل ؛ هنأب : نأ ||

 26 اس عانتمإلا : عانقإلا || م6م عك« اس «ص ائإ لس : هنأ || ك « اسادحاو : دحار )١18(

 ه اييغاشم : ابغاشم || ك« اس ابغاشمو اي راممو : ابغاشم اي رام وأ )١1(



 5 لدلللا

 . دانع سايق ناك « نيرحخ] دنع وأ مصخ ا دنع هزجج لوهجلا سايقلا دنع « هزجج دقتعملا

 داري نأ ريغ .ىرم هرمأ لوهجملا بطاخلا لاح فاشكتسا هيف ضرغلاو لمعتسا اذإ و

 ظافلألاو . ناحتما سايق ناك « هزجح نم دقتعملا وأ روبألا راهظإ داري وأ « هلدضت

 باءاخم نم ىمس نأ نسحي سيل هلإف « ضارغألا هذهلةقباطم ةغللا بسحم اضيأ

 . انحتمم اربتم الو « !دئاعم الو « اطلاغم اعفان ادقع ديفيل

 ةيئزحلا رومألا ف سانلا عانقإ ىلع ردتةملا وه « بيطملا َّنإف « ةباطخلا امأو

 اذهب ىلوأ مسا اذل قبي ملف  ابرطخ بطلاو ةسدنهلا ىف عانقإلا نسحب نمل لاقي الو

 دو# لوبقم قيرطب موصألا مازلإل ةدعملا ةعاصلا نوكت ىتح « لدملا مسأ رم

 « تقو لك ىف اعفان ىأر لك مازاإ سيل ناكن إو هنإف . الدج ناك ىأر ىأ ىف روهلا نب

 ؛ طقف دحاو فرط ىلع ةكلم نوكت نأب ةعانسم نوكتال ةيرابتخالا ةعان_ملا نإف

 نادبألا لاوحأ ىف فرمهتلا لع ارد قم بييطلا راص اذإ لب . نكمم ريغ اذه نإف

 فرمللا ىلع اردتق» نوكي نأ ةرورض همدةتن وأ همزلت وأ هعبتت هنإف © ةح اهديفإ ىتح

 ؛ ضرملا ديفي نأ ىلع اضيأ اردتقم ناكف « قلطم فرصت وه امي املاوحأ ىف قلطملا

 ةلاح ىه ثيح نم لب « ةدص ىه ثيح نم ةحصلا ىلع نوكي امنإ رادتقالا سيل هنأل

 . ندبلا ىلع اهظفح وأ « !متادحإ نك

 ١ عانقإلا ىلع اردتقم نوكيف « اةلطم اعنقم ريصي نأ همزلب مفانلا ىلع عنقملا كلذكف

 ىلدحلا نوكي نأ اذه نم ضرعنف مفانلا ريغ ىلع ردتقي كلذلف « عانقإ وه ثيح نم

 موأ:الو(ه) م لاحل : لاح || هاذاف :اذإو(١؟) ن هدنع : مهلا دنع )١(

 ك © اس قدصتو : قيدصتو || هس : عاقيإ || ه ءاثنإلا : داشنإلا(5) م ره:الوإ|

 ن ءد ممالا ل : اذ || ن «دالف : الم (م) خسنلا عيمج ىف اذك - وهو :وه (07)

 نع« د ا : ةيرابتخالا(١١) اس سس لك مازلإ || كك سس ٠ مازلإ 0٠١١ س ىلدحلا : لدحلا ()

 ند فرصتلا ...ىف ()م 10) ه بيطخلا : بيبطلا )١0( ن«د ةيرابتخا ل : ةعانص ||

 ك نيديلا : ندبلا (10) ك « اس: ىلع || ناكر : ناكف || ن 2م( دىه : ره )+١(

 ه « كل ء اص ضرفيف : ضرعيف (16) م كلذكو : كلذلف (1م)



 ف اعلا لصفلا ب ىلوألا "هلاقملا ١م

 هلامتسا ناك اذإ « ىمربطلا ىرجلا ىلم ايدج نوكي هنكل « قلطملا مازلإلا ىلع اردتقم
 ناك اذإ ىعرباذلا ىرلا ىلع اديبط روكي امتإ هنإف : بيبطلاك « عفانملا ف كلذ
 . ءامأ دقق كلذ فرح نإف ؛ عفانلا ىف هلمعتسد ام هلاعتسا

 ؛ هلباقم رحخآ تقو ىفو « ضيقنلا فرط دحأ مازلإ تقو ىف عفانلا ناك امبر هنأ لم
 فرطلا عقيو « هتاذإ ضيقنلا فرط دحأ عقي امير اضيأو . ناسنإو ناسنإ مم كلذو

 . رخآ عفان تابثإ ىف ضرعلاب رخآلا

 «لييختلا لب «نوكي ال وأ قيدصتلا اممذف دصقلا نوكي نأ امإف «ةيساق ةبطاغ لكذإو

 « قمل حاضيإلا اهيف دارملا نوكي نأ امإف قيدصتلا اهيف دصقلا ىتلاو . ىرعشلا داشنإلا وهو

 رومألا ىف امإ :الذو « مازلإلاو ةبلغلا اهيف دارا نوكي نأ امإ و ؛ ملعتلاو ناهربلا وهو

 نأ ليبس ىلع هيف مازلإلاو ةبلغلا نوكت نأ امإف « ةيلكلا ىف ىباو . ةيلكلا ىف امإو ةيئزحلا
 . حضاو ف شكو أ ناحتما نم هريغ هيف ضرغلا نأ ليب- ىلع وأ « مازنإلا سفن هيف ضرغلا

 هذه عيب و ؛ لدع ليبم ىلع !ءإو « ةطلاغم لبس ىلع امإف « مازلإلا هيف ضرغلا ىذلاو

 ىنعملا كلذ نأل « تابطاذملا ىف الإ حلصت ال ىئاسألا كلتو « امم ةقثال ماسأب ةصوصخم

 ؛ةءزانملا ليبس ىلع نوكيام وهو « اممم ةدعب قلت لدحلا ةلففلو . تابطاخملا ىفالإ عفنيال

 قئال مساب اهنم دحاو لك صخ دقو . لدج لاقي نأ نسحم مل « ةءزانم نكت مل اذإ هنإف

 . ممأ هل سناو « قب ىذلا مسقلا اذه لدحلا مءاب ىمس نأ ىلو ألان ءهصيصخت دح ىف هب

 دنز حدق ليبس ىلع نابطاخت اناك لب « ام ةدناعم امهنيب نكي مل اذِإ نيرظانتملا نأ ىلع

 عئانال ولو « مازلإلا ضرغلا ناك اذإ امأو . لدج امهرظانتل لاقي نأ نسحم مل ؛ ةدئافلا

 )١( هاذإو : اذإ || س ىلدج : ايدج )١( هنإف || ن« م« سءدعفالا : عفاملا :
 سنإو:نإف (؟) كل« اس  «:هلاعتسا .... كلذ (م-5) ن6 م6 نص واعس

 ) ):4مه © م « س ليختلا : لييختلا || ن قىيدصتلا : دصقلا (107) ن«© بىف : ىفو

 م يافعتلاو ؛ س ملعتلاو هن « د ملعلاو : ميلعتلاو (4) كل« ايدك نو عمم ماا ل11( دعم
 ( 0سفن || ه ىلعو : ىلع وأ 01( ن«ك«اس«سصء«د(«ب ةرلكلا : ةيلكلا ىف ٠٠.. د : هيف

 ( 01ك« اسرقي ال : ةقثال || كل« س ىماسأب : ماسأب )١14( م عقي : عفني ال )١4( امهم : اهلهم

 نعيد )١5( لدج (م) ن « د ىلوألاو : ىلوألاف || م( نع« م(« دهصصخن : هصيصخغ :

 ه « م لدج ره ؛ ك الدج



 1 لدملا

 امأو . هيف دانعاا نسحم الو « هنع صر ال ريغتم رض « ةدحاو هقي رط قحلا نإ ؛ لاتعو
 . جاجملاو دانعلا ىلإ هيف جوحم نأ دعب الف « عانقإلاب عفنيل قح ريذ سايق لح؛

 ريغ لوبق ناسنإلا مزلي نأ جاتحيف ©« قحريغ هداقتعا عفانلا ىأرلا نوكياام اريثكو

 ىوقي ام عزانب نأ قفتا اذإ « فاصنإلا قاح نع كلذ لواحم جرم نأ دعبب الن « قحلا

 زارتحالا ىلإ رطضيو ©« تارومشثملا نم ةليلا ىلإ رطضيف « قحلا وه ىذلا لباقملا

 اريثكو « اضعب اهضعب ضقنب ام اريثكو«لباقتت ام اريثك اضيأ تارومشملا نإف .ةءداخملاو

 نع صاختي نأ ىلإ سايقلا اذه اضيأ جوحرف  ملعتس م  ةلباقتم جيئاتن ىلإ ىدأتت ام

 هلباقم بجوي ىذلا ناك امبرو . هلمعتسي ىذلا هروهشم بيلغت ىلإ و « رخآ روهشم ةدوم
 قدصلاو قحلا امأو ؛ فعضااو ةوقلا ىف ةفلتخم ملعتس م تاروهشملا نإف : نيثأو بلغأ

 ةجددن ضيقن جتني ال قدصلا نإف«هتجح قدصلا هيلع دسفي نأ فام ال رظانملا: .دحاو وهف

 « كلذ روهشملاب لحي دقف روممشملا امأو.قدصلا سايق ةمواقم بجوي الو ©« قدصلا

 . كلذ رومثملاب لمعي ام اريثك قدصلاو

 اب هرممني نأ ىلإ اضيأ جاتحؤءارذعتم هيلع ناهربلاو « اق- ىوعدلا ناك امب رو

 ىلإ جو<و « صألا بعصف « هضقانم كلذل نطفيث « ر و..٠5 وه اب لب « قح سيل

 م صايقلاب : ساقلاب || ه « د : تادستملاو || ن © كل © اس « د لمحم : لحج )١(

 هع مد( بامئإو : امأو || مه( ن « اس © د نيعنم : ريغتم | ب دحاو : ةدحاو (؟)

 دهنم . هف(") ك جرخي : جوحي || اسالو : الفإ|ه «م أ« عل ءاس « سو ب لحمتي : لحم (")

 نء«دالو:الف(ه0) ب ىداقنعا : هداقتعا || نس : مفانلا || ن « د اريثكف : ارثكو( :4)

 . فاصنإإلا هبجوي ام ىأ فاصنإلا قاح ] كفاخ ؛ ن « دلاح : قاح || ك « اسزيف : نع||

 هيلع بجوو همزل ىأ « افاحو اقيح قيحب قاح نم وه « عوملا قاح نم دجأ ام ىنجرخأ : برعلا ناسل ىفو

 : جوحرف(8) سدس : ام || ساس : ا (07) ن لباقتلا : لباقملا || ن عزون : عزاني || [ ققحما

 ||ن « درظالاو : رظاملات(١١) كاس )٠١( فإنت.٠..والضمعف :  م جرخيق

 :ارذعم(4١)  نروبثملا : روبشملا(5١)  نروبثملا :روبشملا(5١) ما : هج

 : بعصف(6١١1) نيك« سصءدامي ل : لب || ن -ء:ىلإ || مه(« م( ك « اس ©« برذعتمو

 ن « د جرخيف :جوحي و || ه بعصف
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 ىب اث اا لصفلا - ىلوألا تلاقملا -

 نوكي نأ نم دب نكي مل « كلذ عيمج نع زارتحالاب اونمم ىلدحلا سايقلا ناك اذإف . ةغوارملا
 نأ جاتحي لب © دحاو جاهمل عابتا هيف الو « ىه امرومألا ىف رظن فرص سيل همالك

 . هرصن ىذلا قداصلا وأ روهشملا ةدناعم ىلإ جوحي نأو « ةليملا نم فورض هعم نوكت

 نم برض نع نغتس' مل « همم ضفا:ي ىذلا ئدصلا ةرصن عفد ىف ريبدتلاب لب سمو
 . ام اعف: هتياغ ناكنإو « جاهلا

 أمأو . هجوب ةذياعم وأ ةبلغ ىلع لديال رظنلاو ( رانلا نه قئّدم ةرظاذملا مساو

 نم جرخأ ةليحو ةوق لضف عم « مازلإلا ىف باطحلا ةوقب طلست ىلع لدي هناف لدملا

 تامدقم نم فلؤملا سايقلا لمج نم ءىطخت سياف . اريس فرمهلا لدعلا نمو ىعيبطلا
 هلوةرام ىلإ دحأ نتفنلي الف . بجاولا لمع لب « ىلدا سايقلا مماب اصوصخ ةروهشم

 . نيدومنأ ضعب

 س نم نمي ل- ٍ؛ ه «كءاس « ب نموي : نم دبإ| ن « د اذاو : اذإف || ه ةدواعملا : ةغوارملا )10(
 لم : لب || ن نم : نمو (4) ن «© مع د هرضي : هرصن || ك ء اس ن قداصلاو : قداصلا وأ ( 5)
 أس عفن : اعفن(ه) ه هعضوٍ سدح : هعم || ب ةرضم : ةرصن || ك « ب مذتلاب : ريبدتلاب || ه « ب
 ن « اس: ءىلب : ءىطخمب || ن « د سيلو : سيلف | | وهاس ا: اريس (8) م هطلست || ه امإف : هنإف (7)
 كا :دحأ(ة)



 لدألا ١"

 كأاثلا لصفلا

 بيجملاو لئاسلل هلوانتو لدنلبا دح نايب ىف (ج ) لصف
 بيجلاو لئاسلا ىف لوقلا عابشإو

 عضوي ام لك ىلع ةجلاب ىنأت نأ اهب اننكع ةعانص ليصحت :ه نفلا اذه ىف نآلا انضرغف

 . [ءضو هب ضقاني ام انم ذخؤي مل انبحأ اذإ نوكت نأو « ةعئاذ تامدقم نم اب وملادم

 «ضارغألا نه ضرغ ون م تاعوضوم لاممتسا ىلع اهم ردتةيةيناسفن ةكام ةعانصلاو

 «سيب اقملا هذه عيوش كلذلو . اف نكملا بسحن © ةريصب نم ةرداص «ةدارإلا لبس ىلع

 ىلع نيعي دق  ةيلدا | ىعأ  ةعاندلا هذهو . ةعانص اهلكم ولعلاو « ايف فرصتلاو

 لاعتسالاو ةمراملا اطوصح ىلع نيعي دقو « سانلا ضعب ىف لكل دادعتسالا اذوصح

 . تايئزغل

 ةلك نيناوق عناصلا دنع نوكي نأ ريغ نم ةيرت وأ ةرطف ىلع تب ةءانص لك نكل

 هب رجالاو نيناوقل ابدننرتنأ اهل لصحي اضيأ ةعانص لك سيل لب .ةصقان تناك « ه] ريراعم ىه

 عئانصلا نم نإف . كلذ مي املع رفوت نإو « ىمقألا اي ىلع لص ةرطفلا ةدعاس6و

 اذام اهم غلي مل اذإف . قئاع اهبف سيل « ةلعافلا ةوآلل ةعاطلا ةديدش امن ةلمعتسملا داوملا ام

 بشملان ٠ ذخت نأ هل أهتيال نك « ةعانصلا ف صنال ببسلا ناك « لامتسالا ىف ىصقألا

 . عناعلا سفن ىف سعأل لب « بشالا سفن ىف سعأل سيا كلذ َّنإف « ايس

 : انكي ||ذ « دا :.ه(:) ك لئالل : لئاسلا || من« كءاس  :دح(؟)

 : كلذلو (7) ن « د انجتحا : انبحأ||مذإ : اذإ (6) نذنأب : نأ || داننكم

 م ىلدحلا : ىلحلا || مس : ىلع || ن ء دلدحلا : ةلدحلا (8) نع« ك« اس « د كلدكو

 مداوملاب : داوملا ام )١:4( تادجوت : دفرت || م لهرت : لمح || سد :هل 0

 ث ٠ نص صقلا : صقل )١6( اس6 د سس ؛ بهب : اب || اس ديدش : ةديدش ||

 د سيل ):١(
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 ثلاثلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 3

 « لعفنملاوه « اهف ىدقألا ضرغلا نع اهروصق ىف ببسلا نوكي ام عئاذصلا نمو

 قوف ناك نإف « لعافلل .ةقواعم هيف ناكاذإف « لعفنملا ١٠أ . ضرغلا سفن وأ « ةلآلا وأ

 ؛ كلذ نود ةقواعملا تناكنإ و ؟ اهتياغ ةصوصخلا ةداملا كل:ىف لعافلا غلبي مل« لعافلا ةوق

 لعفنملا عم املاح ةلآلا تناك اذإف « هلآلا امأو . ةيعراصملا ةعانصلا لثم « 1١ اغابم غلب

 ؛ هلكاث ام رتام نه بعصأ هسقن ناكاذإف « ضرغلا امأو . نيتلاخلا نيتاه ىدحإ

 «ىناعملا رم قيقدلا ميهفت لثم «ةدامنود ةدام ىف لب «ةدام لك ىف لصحي نأ ارذعتم ناكو

 ببسنم سيل قيوعتلا نأ ىف هفلاةعو« لوألا مسقلا بساني اذهو . لباقت اهل ةدام لكس يلف

 بعصو « لدتعملا قون هسفن بولطملا نأل لب « اهنم هلكريصقتلا نوكي ىتح هلك ةداملا

 هلك قيوعتلا ناكف لوألا امأو . ةقواعم ريغ نم ةعاطلا ديجن ةداملا تناكل كلذ الولو . مارملا
 . ةداملا ةهج نم

 نوكت « ضرغلا هيف غلبي الف ىهعتس داوملا ضعب ناك اذإ سيلف « اذه تملع اذإو

 نإ ىلقن مل اناف ؛ ةمودعم ام ضرغ وحن تاعوضوم لامتسا ىلع اهب ردتقملا ةيناسفنلا ةكلملا
 عوضوم لك لاعتسا ىلع اهب ردنقي ىتلا ىه  ةعانصلا ىه ىلا  ةيئاسفنلا ةكلملا هذه

 لص نأ نكمام بسح ةردق انينعو « هلع ايوقم الباق اعوضوم نوكي ٠١ لامتسا ىلع لب

 . بسكلا ليبس ئلسنإلل

 ناك نإو 5 اهملع لمعو نيناوقلا لصح اذإ ةحصلا ةدانإ ةكلم هل دوحوم بيطلاف

 ناك اذإف . ةنيعم هتعانص ةقيقللاب ناكاذإ ندب لك ىف ضرغلا ديفي نأ هنككال دق

 ن سفلو ؛ سمنوأ || ن « د ةلآلاو : ةلآلاوأ(؟) كل « امن اهروصت :اهروصق )١(
 د ةيعزاملا : ةيعراصملا(4) ص كلذ : كلت (") حن :  قوق ناك || ن ةقواعملا : ةقواعم ||
 د مهم : ميت || م اردتقم : ارذعنم )١( مه بوصأ : بعصأ|| ن ضرغلل : ضرفلا ( ه )

 ساس : هلك || صسدفيرعتلا : ىنيوعتلا || ن فلاخي و : هفلاخير || ساس : لوألا (؛)

 .. ردتقملا(١ 8" -1) م( كذإر :اذإر(١١) كعء اس ضي. وعتلا : قي وعتلا (4)
 ك « اس ىلا : ىلا ىه (١؟) ص ةعوطوم ل : امنا :اهج(5١)ه ل : ةيئاسفلا

 «نء معك(« ااسذإ :اذإ(9١) مه بسكلاب : بسكلا |! ه ليهم و نلبس : ليبس )١6(
 م ةعانص : هتعاص || »



 في لكيلا

 5 عوضوملا لامتسا ىلع هرادتفا كلذب ردتقي مل « ةرصاق « ةعيبطلا وهو « هنيعي ام

 ىلأب نأ نك اذا هتكلك بيطخ وهو ( بيطحلاا كلزكو . اذاك هنيعي ام دجو نإ

 ضرغلا غل مل نإف . ةيناسنإلا ةوقلاب هيلع رودقملا بس عانقإلا بجوي ٠١ لكب
 .٠ عانقإلل نيدعتسملا عنقي ام ىبلا ةكلملا هذه هدقفل كلذ سيلن « دحاو ىف

 « الماك ادوجو ناسنإلل دجوي ( 4 وه تاعانصلا ضعب نوكت نأ هبش هنأ ىلع

 « دحاو دح اهسفن ىف ةعانصلل مث . لماكلا نود ادوجو ناسنإلل دجوي أمم وه اهضعب و

 « ةحدلل هليصحن نع .روصقك هنأك ماقلاب اهليصحم نع ناسلإلا روصقو ؛ ةحبصلل اك

 اذإ هنن . هليضفلا ىلإ كلذكو ؛ ةحصلا ىلإ بسني ام ةعانصلا ىلإ بسط ام نوكيف

 ةقيقااب تناك نإ و « هل ةعانصلادوجو ىلإ بسن. «ةعانمعلا لاعفأ ل يصح هيلع بلاغلا ناك

 . ةحصلا لاعفأ ىف لاحلاك « هل ةلصاح ريغ

 « ةدام لك ىف حجن اهاعفأ نوكمت نأب ةعانص ريصت تسيل ةعانصلا نوكن نأ هبشنو

 رصقي مو « عناصلا ام ىنأو « ضرغلا غلبي امم لاعفأ كانه تناك اذإف . داوملا رثك أ ىف لب

 « ةلآلا ف وأ « لءفتملا ىف وأ « ضرغلا ىف بيست ضرغلا غاب مل نإ و ؛ اعناص ناك « اهيف

 فداص, نأ مب نكمي ىلا « لاعفألا كلب نايتإلا ىلع هرادتقاب اقلمتم اعناص هنوك نوكف

 « ألا رثك أ ىف عقي حاجنإلا نكل . جراخ نم بهس نكي مل نإ « اهب دوصقملا ضرغلا

 .قافخإلا مقو امب رو

 « ضرغ لك ىف ةباصإ ةعانصلل نوكت نأل بجوملا دما وه ةعانملا دح ناك نإف

 تناك نإو ؛ عئانص ىمست نأ نع ةلداجماو ةعراصملاو ةيامرلاو ةباطحلاو بطلا جرت

 : هدقفل(4) اس هتكلف : هتكلمي || د - : بيطخ رهو||ه «ك « اس « سوه :وهو(١)

 كءاسملال : هنأ (ه0) كء اس بذعتملا : نيدعتملا || كل :هذه || نء« كك « اسدقفل

 سءاباد :هنلأك (07) م(« ك«ءاسن : ىف | سا : ادوججو || نام : ام (5)

 كاذكو (8) هع( م ًءحصلا ؛ ن « د ةعانصلل : ةحصال || ن «© م هروصقل : هروسّةك ||

 سد : هل إ| كءاس: هل..٠6 ةعانصلا (9) س س : ىلإ || ن « د ةليضفلاو : ةارضفلا ىلإ

 ند د جتل : حل || ب لب : نأب || س تاعانصلا : ةعانصلا )١١( اسد : هل )٠٠١(

 ن لعفتلا : لعفملا ىف || م6 ك « امببل : ببس (19) نرصتقي : رصقي )١0(

 هك ( اس ىف + :عقو )١5( ن « درومأا : ألا || س نكلو : نكل (16) هد : اج )1١4(

 كاس ملاه٠٠.نإو(ا|س م64 صادرم) كعاببذنإو . ناف )١0(



 ثلاثلا لصفلا لوألا ةلاقملا 01

 انأموأ ىذلا وه ةعانصلا دح ناك نإو . ةقيقلاب ناسنإلل دجوت نكن مل « عئانص ىمست

 هكلع اهلاعتسا نم نكمنو « نيناوقلا اثم نامنإلا لصح اذإ - هذه عير نوكتف « هلإ

 عانقإلا وه ضرغلا سالف . مازلإلاو عانقإلا وه ةعانصلا هذه ىف دوصقملا ضرغلاو

 هنأش نم ناك اذإ « امهنم دحاو لك ىف لب « ضبقنلا فرط نم هنيع دحاو ىف مازإإلاو
 ريغ ىأر هيف عئانصلا باب رأ نم نييماعلاو روهمجلل نوكيرو « هيف فلتخيو « هنع ثحيي نأ
 ناك نإف . ةدحاولا ةبطاخلا هيلع ىنأت اليبس تاروهمثملا نم هيلإ بسلا ناكذ « ىزيرف

 خلبم اهغلبم ةبكسم تاسايق هب ىفت ال اليوط هيلإ ليبسلا ناكوأ تاعئاذلا نم هيلإ ليبس ال
 هيلعو ةعجارملا هيف هل نوكيو هطبضي ىتح « دحاو تقو ىف دحاو بطاخم هب بطاح ام
 ةريخأ ةبطاخم ضرغلا اهبف غلي و « ضعبل اهضعب ءىطوي تابطاخب متي امنإ ناك لب ؛ ةبلاطملا
 ؛ هب ىفي ال ةرواحم لوطل عسي ىذلا دحاولا تقولا ناك ذإ « عبار وأ ثلاث تقو ىف

 ةبطاخم نسحب امم نكت ملو « ةيميلعت نوكن نأ ىلوألا لب ؛ ةيادج ةبطاخلا هذه نك: مل

 عضولا نوكي نأ لثم اذهو . ةصاخ نيملعتملا ةبطاخم لب « مهارجم ىرجي نمو هب روهممجا
 غلبت نأ ىلإ ليبس ال اذه نإف « نيرحآلا ىلع ىوقي رولاف « ةيوازلا مئاق ثاثم لك نأ وه
 اضارغأ نوكنال ثحابملا هذه لاثمأن .هيف ضرخلا هنك دحاو فقوم ىف ةيلدحلا ةبطاخماب
 . ةلدلبا ةعانصلا ىف

 صأ وهف « ةلأسملا هذه ىف امازلإ هنوك امأو . مازلإلا : لدحلا ىف لوألا ضرغلاف
 نأل 3 هلب اقم ناك نإ و « همازلإ ادار هرنغ ريصل نأ ضدرغلا ريغتيال كلذلو ( ضراع

 ه6كءاس ناكو:ناكف ( 7) نا :دحاو(ه) كءاس :  مازلالاو ... سيئف (؛) نا :تاعاص(م) هءن عمك « اس ناسنالل : ناننإلا || ماها :عميمج )١(
 كءاماد :ةيكرمإ| كءاس سوال || نءدفا م (4) كء« امنإو : نإف ||
 ن « د طبضي : هطبضي || ماس : دحاو تقوىف (4) ود :«؛ه «مام دل : غلم ||

 م عمتس < م عسي : عس )١1( أس هيف : اييف || سس : ضعبل ضعب طوي : ضعبل اهضعب ءىطوب )٠١(
 هن لاثمأو:لاثمأف || س نم: ىف(١1) ن « م « كءد ىلا لح : ليس || كاس ءن هذه:اذه || م نيزيخألا : نيرخآلا )١4( كل « اس ن مضضولل ؛ عضولا (1) ناس :دب || جلارطا مارا ||
 د الب اقم : هلب اقم || كل «© اسن داري : !دارمم || م س : ضرفلا || اسنيعي : ريغ || « هء ك « اس نكلذكو : كلذلو(18) ص أف :مأ وهف (11)



 لبىلبا ١

 ةرات اهديفي نأ هل-مث ؛ ةحبملا ةدافإ لوألا هضرغ بيبطلا نأ م" ؟ ريغتي مل مازإإلا دصق
 . فلتخي مل لوألا هضرغ نأل ؛ ضرغلا لباقتم اذهب ريصي الف ؛ ديربتلاب ةراتو نيخسنلاب

 سيلو « ةيئارقتساو ةيصايق اهنإف ؛ ىلا لاا سايقلا ىرم معأ ىه ةيلدحلا ةحمباو
 جالعلا نأ كو . لدحلاا ةعانص لامفأ نم لعف لب « لدابا ةعاص وه اههنم دحاو

 3 ةيفعلا ةليضفلا سفن وهف « ةيئاوهش ةروذاق نع عاتتمالا الو « بطلا ةعانص سبل

 بطلا امنإو . ةفعلا ةليضف نمرخآلاو ء بطلا ةعانص, نع (وأ ردصي نالمف ايه لب
 ؟ شحاوفلا نع عانتمالا امنعردصي ةكلم ةفعلاو « جالعلا داجيإ .ىلع اهب ردتقي ةكلم

 « روكذملا ودنلا ىلع سايقلا فيلات (هنع ردصي ىتلا ةكلملا ىه لدللاا ةمانص كاك

 . روكذملا وحنلا ىلع ءارقتسالا وأ

 # هم 6م

 هنأك ؛ ريغ ال لئاسلا نع ردصي لعف وه ىلد ابا سايقلا نأ ّْنَظ ْنم ّنَظ ام سئب و

 نم لئاسلاو «تارومثملا نم سيقي بيحملا نإ : اطول ونأ” ىف لوقي لوألا ملعملاعمسي '

 لئاس وه لئاسلاو « عضو ظفاح وه ثيح نم « بيجم وه امإ بيهم لب ؛ تاماسنلل

 ؛ اييمم ناك « هظفحي عضو وه ىأر ىلع سياق ساق اذإف . عضولا ضقان وه ثيح نم

 لباقم ىلع: سداق ساق اذإو . هتامدةم مواقي و « هسايق هيلع دسفي نم ذئنيح لئاسلا ناكو

 . سايق امهنم دحاو لكلو « الئاس ناكظ فاح نم اهماستي تامدقمب عضو

 ىأر ىف معتملا وأ روهملا عنقي نأ لواح « ةعانص ملعم وأ « ةئيدم ريدم نأ ول تيأرأ

 دقتعيل تاروبمللا نم سايقب ىتأ نإف « هيأر هبطاخم دهتعي نأ ديرب « ةعانص [دبم وأ

 ريصي ناكأ « مهنم تامدقملا ستي نأ جاتحي ناكو « الئاس كاذب ناك « ةيلك ةجين'

 مهلا : ةجلاو (ع) نال:م || سلباقم : لباقم )١( ناو ةدافا )١(

 : امظوأ (5) 2س ةفملا : ةيفملا (0) مه" : 5و || سوه ةعانص : ةعابص وه (:؛)

 موهف : وهأ|ن © سدا : نأ )0٠( ص «( ب هتليضف : ةليضف || س الوأ

 :وهثيح )١8(  ه تابلسملا ؛ 4 تاستللا : تابستملا )١١( ها : بيجملانأ(1)

 ك ء اس : ىبان (4) س ضقانت : ضقان || ك © اس « ص « د« ب ثيح

 : أدبم وأ )١17( ه © م ملمملا : رعتملا || هناك ؛م ىنأ ناك : نأ )١5١( نس: دعاو 603

 :ناكو )١6( ن « د هدقنعيل ؟ ب دقنعمل : دهتتعيل || ص هسايقب : سايقب || ن « د أدبم ىف وأ

 مث*م؟ 2 ناكوأ« ن«د ناك :ناكأ || علب : لس || نء ك « اس « د ناكرأ



 ثلاثلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 5

 « ملسملا رومثملاب ىنأي امنإ لب « الك ؟ ايرعش وأ ايطلاغم وأ ايباطخ وأ ايناهرب كلذب

 © ىلدج سايق وه امتإ ىلدج سايق لك سيلف . لئاسب سبل ايلدج اساق نركيو

 كانه نكي مل نإف ؛ رصان هرصني عضو لاطبإ لواح اذإ الئاس نوكر امنإ لب « لئاس هنأل

 ملو « ادوجوم ىلدحللا سايقلا ناك « هنع بذي رصان كانه ناك الو « روصنم مضو
 اهضو رصني هنأ ليبس ىلع سيل ضقانم كانه ناك نإ كلذك . ةتبلأ لئاس نكي

 ناك « سايقب هعضو رمهني رخآلا ناكو « طقف مواقم هلأ لع لب « ىناثلا عطو ضي#

 . لئاسب سيل رصانلا

 اننامز ىف ىنعي ام ريغ هب ىنعي “ ىلدج لئاس ” : نامزلا نم فلس ايف مللوق نأ ملعاو

 ىلدحلا لئاسلا نإف . نآلا هب ىنعن ام ريغ ةلأسملاب نونعيو ؛ ” ىلدج لئاس ” : ىلوقب

 ؛ سمأ ىف هيأر نع هل ايطاخم لأسيف ئدتبيف دصقي هنأ ةهج نم الئام نآلا ىمسي ام

 سفن نم لأس ام ىه هتلأسمو « الئاس لوألا ناكو « ايجم ناك هيأر وه اع باجأ اذإف

 ءاقلت نم سايقب ىنأي لب « ةداعلا ىرجم ىلعو « ائيش ةقيقحلاب لأسي ال كلذ دعب مث . ىأرلا
 هعضو ضيقن كلذب جتنيف « ةجح مهدنع رهأمن ع كلزريغوأ « ءارقتساوأ « هسفن

 ةياجتسا وحن ةبجوملا ةلا هذه داريإ نومسي ام اريثك مهنكل . ائيش هلأسي نأ ريغ نم

 كمزلي سيلأ : لوقي هنأك « ةوقلاب وهف لعفلاب لأسي مل نإ و هنأ ىنعب « الاؤس بطاخنا
 . كلذ هبشأ امو ؟ اذه باوج كدنع لهو ؟ اذك اذه نع

 اسايق :اساق (؟) ك « اس تاروبشثملاب ؛ صروبثملا : روبثملاب|| ني« د -: الك )١1(
 نيد -:ناك(4#) نعد نع ل- : هنأل(*) س سيلو : سيلف || ه سيلو : سيل ||: « اس
 : ناكو || م ىألا لس : عضو (5) س بذي : بذي || ن ء« سء د :  كانه ]||
 مه © ب ناهرلا : نامزلا (6)( ه اهذو : كاه : هعّصرو || ن «.ص ناك
 هيأر وه ... نع )1-١١( س ىف : نع || ك « اس مس : ىمس )٠١( ص هي ل- : ىتعي ||

 رأ:امو || ن ء اس ع« س لهرأ:لهو )١١( نء م سيل:سيلأ )٠١( س داجبا : داريا || ه نكل : منكل | ه١: انيش(١١) كءاس جتني : جتيف )1١6( ن ىمألا رخآ ىف +- : انيش ||م لئاس : لاس || ه« م نم ل: مث )١١( سنع : نم|| نءد سد ىع(١١) مدس
 ب هبش:هبشأ|| ن6 سى د.ام



 "0 لدلبا

 نحكي ملن ٠ الئاس ىمسي ميدقلا نامزلا ف ناك ىذلاو « قيةحلا ىلدحلا لئاسلا امأو

 اهافوتسا اذإف © ةمدةم ةمدقم بدلا نم ستي ناك ىلب « ةروصلا هذه ىلع لأس

 اصيحم ديال بريحلا ناكف ؛« جتنم برض ةروص ىلع اهلعؤب ذئنيح دمع «© املس

 : تامدملا ملسف مدقت ناك ذإ © ةريصق ةدم ىف همازاإإ نع

 كئلوأ نأ « نآلا سمألا هيل امو « نامزلا كلذ ىف ىمألا هيلع ايف بيسلاو

 اوناكف « ةعانصلا ىف رهمأ اوناكو « ةاءارملا ىلع مهن. قحلا ىلع صرحأ اوناك نيمدقتملا

 ةلصحم ةفرعم هميلاسآتت بلاطي نأ بجي ام نوفرعيو « ةماستملا لئاسملا فقلت نونسحي

 هيلإ قاسني اع اضيأ ءارصب نوبيحما ناكو  هنيعب هنم دحاو دحاو ىلإ نورظني مهنأك «ةزيم

 . نوماسي فيك نوفرعيف « هنوماس ام لك ميلست

 مهنم نومدقألاو . ةبلغلاب روهظلا مهتسه رثكاف انئامز لهأ نم نولداجتلا امأو

 ميلئأس اوفلكف « كولملا دنع نألا عافترا كلذب نودصقي اوناك هومر ام مل نومجارا

 اذإ ىّبح « نوغصيو نوعمسي مهو « ةدناعملا ىف هتجحو هسايق مبنم دحاو لك دروي نأ

 هيف اودناعو « هوماس مو © هووكنأت « أذ جتملا ببسلاب ذئنيح اونطف ةجيننلا تءاج

 « اهتبقاع نع نيلفاغ اهوماس نأ دعبي مل « ةجيتنلا ىلإ اهقايسلا الواو ؛ اوطلاذو

 تناك ذإ « ةمدقم ةءدقم لست ىغي نأ مهنم لئاسلا ةنم ىف نك اف . ةريح ىف اوعقيف

 تامدقملا هيلع نوكت نأ بجي ام :ةريصب هلالو « اهدادعأب هدنع ةزيّعم ريغ تامدقملا

 مهلع لهسألا ناك لب . ضرغلا ىلإ ىدؤت ىتح « فيلأتلاو ةئيهلاو ددعلا نم

 د : ةمدقم || ملبس : مست || منع : لط )١( اس ىذلا : ىنلاو )١(
 : نع || م « ص« ب ناكر: ناكف || س ريغ : ىلع || ك انعمفب ؛ ه6 نمو د اهعمب : اهلعقب )١(

 ممم : لم مهم (5) ناد :نآلا (ه) نذإو؛ه(« س ء«داذإ : ذإ (4) ه نم

 : لئاسملا ( ”) مه(« ع م( د قيفلت ؛ ب قفلت': فقلت || ك«© بارناكو : اوناكف || ه نع

 ن « د انمب امم : هنيعب هنم || س ةزيمس : ةزيمم (م) ن « ب هبلستب : هميلستب || م لئاسلا
 كل امم : اب |! م : اضيأ || ه ءارصن : ءارصب || م اضيأ ل : نربيجملا || كناكف : ناكو ||

 ص اودروي : دروي || ه « ن « م « د« ب مهلئاس : مهائاس 0001( سس مهم : مهمه 6

 ه هوملي : اهولس || ه هقايسا : اهقارسلا )١8( ما . جتملا || س ءاج : تءاج )١(

 «داذإ : ذإ || نما: مل || ه٠« ك نرعمقيف :ارعقف (16) ه هتبقاع : اببقاع ||

 م( اس © ب هيلع : مملع )١١0( نام :امب )1١5( هم
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 لعفك ؛ تاسايق تناك نإ « ةوقلاب تاسايق ىه ةطلخم لمح داريإ ىلع رارعسالا
 هل ضرع ةلأسم ةلأسمب أدبي نأ فلك ول ناكف « ةينوناق ريغ ةكلم وأ ةب رت, لعفي نم

 هنإف ؟ دايتعالاب لعفي امنإ لب « هلعفي امل هدنع نوناق ال' ىذلا راقيسولل ضرعي ام
 دذع اهب ىنأي نأ هنكع امنإ لب « دارفنالاب اهليذ. مل ةرقن ةرقن ىلع لدي نأ فاك ول

 . هلي وأ « هيلع مدقت ام هْوذ اذإ اهنم ةدحاو لك ركذتي امنإ هنأك « بكرت
 « ىرخألا لايخ هتأي ملف « احلايخ لاز ةرقن دنع فقوت ناف « ةلجعب لمعي كلانهف
 لبق وأ لمعي ال وهو « ٌةدحاو ةدحاو (بيلع لدي نأ امأو . اهداجيإ هنع ردصيل

 « اهيلإ رظني هنأك هلايخ ىف ممر ةرقن لكل للا لبق نوكي ىتح لمعلا ف عرشب نأ
 , لقألاك وأ عنتملاك صأف

 ركساو « اهلامتسا ىف عرش اذإ تامددملا هلابب رطخت ا, ناك مهدنع لئاسلا كلذك
  ةدحاو ةدحاو اهماستِل هنهذ ىف اهديدعتو اهديرجن لواح اذإ امأو . هرطاخ جون ىلع
 . مهلئاس لبق نم هيف ببسلا ناك ام اذهف . هيلع رذعت

 هرضنر ام ملس امبرف « ةمدقم ةهدقم ملتي لئاس هل عقو ول هناف « مهبيجم لبق نم امأو
 نأ ثبلي ملف « كلذ ىف زجعتساو « كلذ هيلعركنأ « .ىرخأ ةرم هزكنأ نإف « رعسل ال وهو
 سحي ذفكنيف ؛ لوقلا عيمج عمتسي نأ الإ هل طايتحالا نم نكي ملف « همزلت ةجحا نوكت
 كلذ هلوةيام ميمب تصنأ اذإف . هقدصي لو هتف © ةفآلا هيلع باجي ىذلا بيسلاب

 هدنع ؛ ن« د اهلع ؛ اص هع : دنع || س كانهف : كلاهف(١) ب هليخو : هلي>وأ|| «١ م6 ب ابيلع : هيلع || مه(« موني : ركذس )٠0( || نءدملو:مل || ماس : ةرقن[| كذاك : فلك (4) س ا : هلاف|| ن لعفي : هلعفي || ه« م هل لح : تونا || د ىراقرسوملا :راقرسولل (8) م هلل ؛د ناكر : ناكف (؟) بانإو : نإ || س ةطلتخم : ةطلخم ) ١(
 : ةدحاو ةدحاو || د ردتقيل : ردصإ) (107) .عوتالا د رت || ه-هلايع + طايع |[ مك
 ٠ م هلاعتسا : اطاعتسا 06 اس لبف : لبق وأ || مدار دحاو:و اس6: 6:تاادعار اذحأو
 م هيلع : كلذ هيلع || ه6 م. بركأ : هركثأ|| هوهف : رهد (1:) م © مهرصن : هرضب || دامأ : امأو )١6( نع يات ان. عيا انس || يمشون || اه 15 د ةدحاو ةدحاو ةدحاو ؛ كل« اس« س« ب ادحاو ادحاو : هدا ةدضاروب |١ قدح 1: اهديدعو )11(
 س كلذ ل : مح || ماء د عم : عمتس )1١( ن « د برحلا ىأر لس : زجعتسا» ||

 د ببسملاب : ببسلاب )١1(



 1 لدجلا

 اماف . صلختلل لاتحي فيك نرأ اهيفركفي ةدم هل تناكو « هرضي اي روعشلا هل رسيب

 نأ روك ذملا طارتحالا عم مهل ناكو « الع اوقب « ةلملا هذه ىلع مهلئاوأ ةداع ترمعسا
 م 1 00 « اريصق مزلي ام موزل ىلإ ليبسلا نوكي الو 4 تادوارملا اورتثكيو 4 تاعجارملا اودطب

 00 ةووشب يهاظتو © قئررو « ءاهم بيجلاو لئاسلا نم دحاو لكل نوكيف

 0 1 + ةعانضلا ف

 0 موأقم مهخ للم سائملل وكي ال نأ وهن « بجاولا وه ىذلا ىمألا امأف

 « افيلأت اهفلؤي تامدقملا كلت ىف ىضمي نأ همصخ هل اهماسن تامدقم ىلإ هسايق ىف جاتحلا

 تامدقم نم سايق مصحلا ىلع نوكي فيكف . ةماسم ريغوأ ةماسم ىه له ىردب الو
 لهو ؟ مس لو ع لعفلاب ةماسم تامدقمل كلت نوكت فيكو ؟ اهملس الو اهعضي ال

 تيلو . نظ نسحو كشلا ىف ذوفن الإ اهماستب لغتش ال وهو «تامدقملا كلت هلاعتسا ىف

 تامدقم نم الإ ناسنإلا مزلي ىذلا سايقلا لهو ؟ اسايق هعب ام نوكي فيك ىرعش

 مولعمو ؟ هنم ملتي ملو ملسم نوكي فيكو « ملسم الب مياست نوكي فيكو ؟ هدنع ةماسم
 لهو ؛ لاؤسلا دعب الإ هل لصحي ال برجحلا ملستو « لئاسلا ميال لئاعلا ميت نأ

 ايش مسي ال نأ ىسعف ؟ نقتم ريغ لطاب لمع الإ لست ل تامدقم نم اساق هداريإ ىف

 لب © اعئاذ هدرس ام عيمج نوكيرو © سايقب سل اسايق هنظ ام ذئئنيح نوكيف « اهنم

 دقق هنكمي مل نإف « امابثإ ىف عرشيف « ةمدقم هل لست مل اذإ سأر نم هدواعي نأ جاتحي
 سايقلا نوكي اإو . سأر نم ذئنيح سيمت, نأ جاتحيف هنكمأ نإو ؟ الطاب ىلوت

 . ةمدقملا تملس نيح نآلا اسايق

 ص ترقتسا : ترمسا (؟) 2ك ناك : فيك || ن« كءا-6 سناكو : تنكو )١(

 ناد :دحأو (4) م6 ك « اس تادارملا : تادوارملا (*) ن مهمداع : مهلئاوأ ةداع ||

 هىف ل :وه (50) ه © مرصبمو ؛؟ك «© اسرصبو : ةريصبو || اس قثور : قنورو

 ك2 اس فيكف : فكو (:) مه( ن « م « د اهفلؤيف : اهفلؤي (7) ك ساقلا : ساقلا ||

 م اذومت : ذوت || سهو : رهو || ك«اسكلذ : كلت )٠١( 2 مىه ل : لهو |
 مالو : مو || س فيك امو: فيكر(5١) ساس : همم ام || ك « اس امو: ام (01) س كش : كشلا ||

 ن عرشف : عرشف || نع« ك ءاس «دذإ : اذإ (9) كءىم : ايش )١4(

 س تامدقملا : ةمدقملا || 2ك كانبلس : تبلس || كذئنيح : نيح || ن ء دنأل؛ مس :نآلا (م)
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 تاما تقف: قفاانا# نوك نأ تع لل انوع تدع خد دح :لئانلل ضيلتلا نقاراف

 ةقيقحلاب ةيلدحلا ةلأسملا نوكتف « اهماستيف الوأ اهنع لأسي نأ ةلاحم ال همزلو « اهم دق
 لاؤسلا اذ ه نأل « ىلدج لئاس وه لاؤسلا اذمم ىلدلبا لئاسلاو « ةمدقم نع لأسم

 . لدكبا لعف متي هيو « لدملا سفن ىف ل>دي ىذلا ود

 ؛ هنم دب ال ايش ناك نإ و « لدهبا نع جراخ صمأ وهف بهذملا نع لاؤسلا امأف

 سيل ضرغلا بصن نأ مي. كلذ دعب هيلع لداجيل هاإ جاتحي امل ديهم' وه اعأإ لب
 . هون ىرل هياإ جاتحي امل ديهم وه لب « ىرلا نم اهزح

 . ةيلدلبا ةجاو « ىلدلبا سايقلا داريإ وهف « هيف لخادلا لدجلل موةملا مألا امأو

 لصحم « لئاسلا سايقلاو . ةالئاسلا ةجاو .ةصاخ لئاسلا سايقلا داربإ ةصاخ لئاسللو

 ىلإ ليبس هل ذئنيح ناك تماسق اذإف « لئاسم الوأ نوكت نأ اهق> نم ىتلا تامدقملا نم
 ةمدقملا نع لاؤسلا وه هنم ءزحب أ لم لدحللا ىف لخادلا ىلدلبا لاؤسلاف . ىلئاسلا سأيقلا

 مسني « لوكسملا لاؤسلا اذ ه ةهج نم ىلدج لئاس وه ىلدابا لئاسلاو . ريغال

 . عضاو عضو لباقم جاتنإ ىف هب ناعتسي ام
 دقتعا ٠١ داقتعا ىف هدنع ببسلا وه ام دروي لب « لأس نأ جاتحي الن بيحلا امأو

 جاتحيف هريغ عضو دسأب سيلو ؟؛ هسفن ىف هلإ هعاد نع كاحو « هسفن عدو رصأت هنأل

 هسفن دنع ال ةماسم تامدقم هعضر دروب نأ جاتحي هسفن ضو رصانو . هتداهش ىلإ

 ممل

 : ةلأس (0) كالو ن« دالاو : الوأ || س اهنم : اهنع || س مزيف : همزلف ( ؟)
 . هو (:4) هاذهف : اذه || ن « د لئاسلاف : لئاسلاو | ن « ك « د ةبلسم
 ؛ ه ائيش ىع : ايش || ه6 ن « د امأو : امأف (ه) م لقت : لعف || م - : لدحلا
 || س ةصاخ لع : مرمملا (م) دن ءد امتار : امالي )١( ن « د نسحن | ؛ ص ىمع
 ا اس  :وه || اس لاؤلاو : لاؤلاف )١١( ك « ب تناك :ناك )٠١( م <« ب لصحمي : لصحم || ما سايق : سايُقلا | ه«موس( بل اسلل : لئ اسللو (ة) مدح : هيف
 2... كاسر (1ه) اس هدروي : دروبي ):1١( ن « د مسيل : ملل || نروسثملا

 ا مها ٍ؛ن ريغ : نعإ||ه « ن «د لاحو : كاعد || || كل « اس
 ك « اس ديوي



 0 لدحلا
 همس

 00 ا

 اقلعتم هعضول هئايثإ سيل ذإ همصخ دنع الو « هاضري ام اضرلا نوكي ىدح - طق

 نأ لب عضو هل نكي مل مسن مل نإ و « عضو هل ناك وه مل نإ ىنح هل مهخ دوجوب
 . اهسفن ىف ةماسم نوكت

 كانه ناك نأ قا نإف 1 هدناعيال نم انذع عضو رصأت نو , دق عضولا رصانو

 ه منع نأ هسايق تامدقم نع بذلا : بذلاب عا ؟ بذلاب هترصن تراص هل دناعم

 . اهلباقم جتنيام مع نأب هسايق ةجيتن نعو « تامواقملا

 كلزك « هل ىذلا ههذو ىلع الاد ةباجإلا بسحب نوكيل هيهذم فرع بدحلا نأ ايف

 فنروكت ال ذئايحو « ةجملاب الإ هباوج نوكي ال ذئنيحل . هعضو ىلإ هاعد ام فرعي دق

 بسم اصأ هعضو ىلإ هيعاد سيل هناف « همصخ مجامسل ةهج نم هيتأي ام ىلع ةينبم هتحح

 هءواقب ؛تزأ | لئاسلا وهو - همصالا نكل ؛ هسفت بس لب © همصخ

 فلأن ىله لبقتيو كلذ كرتي نأو « هعضر ىلإ هاعد ام اهيلع لمتد ىلا تامدقملا ىف

 نكل ؛ دومحملا مثاذلا نم فلؤي امهالك و « ىلدحلا لئاسلا نم معأ ىلدحلا سا ةلاف

 دومم لكو . بطاخلا دنع دومم وه امن رخآلاو « روههلا بسحم دوم وه ا# امههدحأ

 لئاسللو «لعفني ال نأ وحن وحن ةمواةم ةيداخ برجال نكل ؛ دوم وه ثدحنم ملم وهف

 نكل ؛ هلءف اهب مت هلوازمو ةليح امهنم دحاو لكلو . لعفي نأ وحن ون ةضقانم ةيصاخ

 همصخ : مصخ (؟) بذنأ:ذاإ|ه «© ماع : اما س رثرلا ؛ ب ىضرملا :اضرلا(١)

 : بذل || ن « د بذلاو : بذلاب ىنعأ( ه) نع« دلت :ملسإإ نيم( كءاسءد

 عنم : ممب || ك نم : نعو(5) هع« نع« كءاس(« سعد« بوه ل- ؛ اس ىذلا ل

 : ةجحلاب ... بيغ (8) م كلذل : كلذك || ك- :ه(ع07١) ه هلباقم : اها, اقم [| صا ب

 م رمأ : ارمأ || م هقح : ةهج || ه ةجح : هتجح (9) ن داداعو : ذئنيحو || دادس

 : سايقلاف )١9( مه همصخب : همصخلل || س لب : نكل || كل : بتحب لب همصخ )٠١(

 | كام : ام )١4( د نكلو « نكل || ه٠« بفلؤم :فلؤي || نامهالكف : امهالكر || ن « د ساقلاو

 || س  :وهف(١١) ن « د لكف : لكو || اس :  وه امم || م دومحم , س عئاذ : دومح

 وحن )١١( لعفي : لعفني || ن © د ىأ : وحن وحن || م ةصاخ : ةيصاخ || م بيجلا : بججال

 هاه : اهب || م « » - ؛ ك هب رارقو ؛ اس رارقو : ةلرازمو || ن :  دحاو || ن « د ىأ : وحن
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 هنكمأ اذإ هنإف . ساقلا لمع ىلإ الّصوتمو « اسايق هنوك ىف ةنمضم هتياغ لئاسلا
 ىلع سايقلا هنكمأ دقف « تاماسملا نم سايةلا ذاختا وهو « هريغلو هل ماعلا ىمألا

 لخد « سايقلا اذه لثم داحيإ ىلع اهب ردتةي ةكلم لدابا نأ ركذ اذإف . عضولا لباقم
 نك نإو « بيجم وه ثرح نم برحلا لاح قبو « لئاساا لاح رادتقالا كلذ ىف

 لئاسلاو . اسايق نوكي نأ ©« بيجم وه ثيح نم همزلي سيل بيلا نأل . سيقبال
 . اسايق نوكي نأ لئاس وه ثيح نم همزاي

 وه امنإ سايق لك نوكي نأ بجون الو « اسايق برّ لا نوكي نأ عنمب ال انأ ىلع
 غرف دف « روك ذملا وحنلا ىلع سايقلا داجبإ ىلع ابم ردتقي ةكلم » : انلوق ىف نذإف . لئاسلل

 . بث وه ثيح نم بيلا لاح انيلع قب لب « لئاس وه ثيح نم لئاسلال اح نم هنع

 هنم فلأتي ٠١ مس ال نأ وه بذلاو . بذلا « ب # وه ثيح نم « بيحلا لاحو

 ضيقت جتشن ام هنم فلأتي ام مسي ال وأ « ةضقتنم ةمدقع ىنأ. ال وأ « ةمدقم ةمواقم

 ضقتلا اذهو . هلعف هب متيامم 'ىشث ضقن ىلإ ىدؤي ام هنم ذخؤي ال نأ ةلملابو . هعضو

 لكشلا نم نوكتف « هفل اخ ىئتزجب « لصألا اهنأك ىتتلا ةيككلا كلت هسايق ةمدقم ضقتن اهإ

 ضقنب وأ ؛ رعشا ال وهو هتمدقم هب ضقنب نأ نكمي ام مسي نأ بحي الف . ثلاثلا

 هناف ؟ لباقملا جاتنإ ليبس ىلع لب « ىتزحلاب ضقن ليبس ىلع سيل سايقب هسايق ةمدقم
 نأ بجي الف . سايقب الصأ لطبت لب ضقنت الف « ةيئزح هسايق ىف ةمدقملا تناك ار

 مالا : ماعلا (؟ ) م لصوتمو ؛ س « ب السوتمو : الصوتمو ||ك هتيانع : هتياغ )١(

 ن « د ىهر : قبو || س :  رادتقالا( 4 ) ك ل : لباقه (") نا :هلإ| ب

 متي : من || منأو ك«اس كنآأ وه« نود هلأ : نأ (0) اسس : بحم/
 ماس : اب || ن بيجلل و ه« م « ك « اس لئاسلا : لئاسلل ( 8 ) ك امل : امإ || ه كعنم ؛ن«كء«د

 ما : بذلا ... نم || مح : نم )٠١( نء«د قبو : قب لب || ه :لب (9)

 ن«دالو:الوأ(١١) ||4 ل : هلم... هم(١-١1)  هرهر : ره بألا ||
 : ىلا || ص ةيسايق : هسايق )١١( سام : ام || ه ضعب : ضقت || سدجوي : ذخر )١0(
 « اس ع س ء« ب ضمت : ضقني || ص هم : هب (١؛) نى داهاف :اهمنأك || نيد

 هىئزحلا : ىتزهكلاب || م ىكك : ليبس || ك « اس © ص ةيسايق : هسايق )1١( هع م« ك

 ن سايق : هسايف )١5(



 0 لد#ملا

 هبهذم ضقنت وأ «رعشب الوهو اضقن نكي مل نإ و « هتمدقم لباقم ىلع فلؤي ام مس
 / كلذ اضيأ مس نأ بجي الف ؛ ةمدقملا وحت ال عضولا وحن ددس سايقب

 . لعفي اهف ال « لعفن ال ايف ةكلم هذه ذإ لئاسلا صايقلا دكلمل تلباقم ةكلم هذهو

 لاك لم ةردق انل نوكت نأ وهو ؛ لدحلا مما هيلع لدي امل قباطم م.رلا اذه نذإف
 «لئاسلا هرئؤي م هلماع ذفني نأب « ىلدحلا سايقلا ىلع اهرمأ ماوق ىتلا ةبطاخملا ف سمألا

 اذإ نوكن نأو : ليقف همر ىف ديز ام بجاولاو ةقيقأطابف . برحملا هرثؤي مي هلطاب دري وأ
 ثيح نم ةوآو « انلق ثيح نم ةعانص ةقيقحلاب ةكلملا هذهو . ضقاني تأن مل انبجأ

 . نيلب اقتم ىف لمعت

 :ددس (؟) مهي م6 242 اس © ص ءاب ضه : ضقنن || ن « دلبامت : لباقم )١(

 لئااسلا : ىلئاسلا || كل سايق : سابقلا (0) م6٠ برلعب : ملي أ|| ب الو : الف|| د « ب ددسم

 :دريوأ (5) ك ره لقي : ذفني || سا ناذ : نأب (0) دادس هايف || ن ©« م« ك« ب

 موه إل : هرب أإ|إ ه6“ م6 ك اس6 ص(« ب (دي,) ديزي وأ ؛ ن « د دروأ

 ن © د كلم : ةكلملا || ك « 1م ضقاننم ؛ ضقانتم (7) م6 ذ © ك « د اهسر : هممر()

 ان © د ةيعانص : ةعانص ||
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 عبارلا لصفلا

 ىلدحلل سايّقلا ىمأ نم موق هيف طلغام ةنابإ ىف ( د ) لصف
 ءاطعإو « ةربمثلا بابسأو ةمدقملاو عضوملا فيرعت ىفو

 عضاوملا باّكلا اذه ةيمس ىف بيسلا

 امتاعوضوم نوكت نأب ةلدج تاساق ىه امثإ ةيلدحلا تاسايقلا نأ موق نظدق

 الأب ةيلدج ةعانص ىه امن ةيلدحلا ةعانصلا نأ نورحنآ نظو . قدصلا ةيرثكأ تامدقم

 سايق وه +1 ىلدابا سايقلا نإف ؛ ةدساف نونظ اهلك هذهو . سمألا رثكأ ىف قحلا جدت

 نوكي نأ مل تملاو روهشملا طرش نم سيلو . ةروهشم وأ ةماستم هتامدقم نأب ىلدج

 اضيأ اريثكو ؛ بذكوه امرّمْشي ام اريثكو ؛ لطابلا سي ام | ريثك لب ؟ اقداص ةلاحم ال

 لقعلا نايا رابتعا ىف هسفنب نيب ريف قحلا نوكي ام اريثكو ؛ قلطم قح وه ام رهتشي ام
 ؛ قدصأا ىرثكأ وه امل الإ ةربشلا عقت ال نأ قفتي سيلو . ارورشم نوكيو « لوألا

 : :أوهتشف نوكي ال عيرصلا قحلا وأ « قدصلا ىواستم وأ « بذاككلا نأك

 امتاسانق رثك أ نأب ةلدج ةعانص ىه امئإ ةيلدهلبا ةعانصلا نأ وهو «رخآلا نظلا امأو
 ةعانصلا لب « دساف ديدحم اذهو . اذك اهئازجأ رثكأ نأب ةعانصلل ديدحن وهف « قحلا جتنت
 . ةماثلا اهئازجأ لك ىف ادوجوم نوكي نأ بجي اهب دن

 لك ىف دجوي نأ بجيف «سايقلا :تامدقم ىف اطرش «ميلستلا وأ «ةرهشلا تناك اذإو
 تامدقملا نوكت ىّتح « قمل مك لطابلل ةدوجوم نوكت نأ عنمت ال ةروشلا مث . ىلدج سايق

 :نأ (86) م( ل« اس« سا :نرك(ه) د ا : ىه اما... تاسايق )5-١(

 د اريثك : اريثكو (9) || مس : باك ... لب( 5) ه« د ةيم : ةيلستم || سداف

 ن ىرواسملاو : ىواستم وأ || ن تاكو : نأك )١١( هراكأ : ىرثكأ || ه عفنت : عمت )١١(
 ك«اسنأل : ال || نا : قحلا || ه قداصلا : قددصلا || د ىواسملا : ىراش ||

 وهو : اذهر || د اهئازجأزثك !ريثك : اهئازجأ رثكأ )+١( سس هتاسايف : اهتاسايف )١0(
 ماام د امي )16( مها« كل © ب



 5 ليملا

 « نيفرطلا دحأل بيلغت قفتا نإ لب ؛ ةلطابلا ةروهشملا تامدقلل ةيواسم ةقحلا ةروبشملا

 ادمتعم نكي مل اقافتا ناك اذإ و. لطاب وأ روهشم وه ثرح نم اب وجو ال اقافتا قفتي امبإف
 لئافل ناكنإ و . ءاوس نوكت نأ امل قفتي ةلطابلاو ةقملا ماتنلا اضيأ نوكت نأ عنتمب لو

 دقق ةقلا امأو « ةلطابلا نع الإ جتنت ال ةلطابلا نأل « ةلطابلا ىلع ةقلا جئاتنلا بلغي نأ
 بلغي ال نأ بجوي ال اضيأ اذه نإ :لوقنف بيجن نأ انل ناكف «ةقحلاو ةلطابلا نع جما:

 جتني ام دع رم رثك أ كلذ عم لعفلاب "ةلطابلا جتني ام ددع نوكي نأ قفتي نأب ةةلطابلا
 ىرخأ ةهج نم قأحا جتني ام ددع ناك نإو «أفكتي ال رادقع لعفلاب اعم هلطابأاو ةقحلا

 عيمج لطعي و « لطابلا رم ريثك ددع ىلع دحاو برضب ساقي نأ نكمي هنإف « رثكأ
 ناك ول هيلإ ىغصم هلوقي ام ناك امنإ . لطاب وأ قح ىلع اهب ساقي الف «رخألا بورضضلا

 عيمح جرخأ مث ء رخخآلا ب رضلا ددع للام لطابلا وأ قملا نم برض لك هجتني ام ددع
 نكملا امإو « نوكي الو نكع ال ىمأ اذه نكل . رثكأ قحلا ذئنيح ناكف «لعفلاب كلذ

 لطاوبلا جتتن ان ام لثم تاقحلا جننت ثيحب تعقو ةرهشلا نأ ضرفي نأ نكملا فو . اذه ريغ

 فرخ أن عنام ناك نإ لب ؛ كلزك عقت ال اهنأ اهسهأ نم نب ةرمشلا سفن نوكن الن

 نكت مل نإ و « ةيادج ةعانص ةيلدحلا ةعانصلا ذئذيح نوكتف اعقاو كلذ ناك اذإو «ةربشلا

 . قحلا رثك ألا ىف جتنت

 «نوكيالام اضرف ضرفن !؟ « اضرف هضرفن نأ انلف «ةتبلأ عقي ال اذه ناك نإ ءاضيأو

 هذ م نوكت ال تاروبشملا ناك و هنأ تأرأ : لاقيف « ةيطرشلا ىف ام امدقم لهو

 س ادمعتم : ادمثعم || د نع : وه( )١ ك © ب ىدحإل : دحأل|| مس : قفتا ()
 مه «© م لوّقتنو : لوقف | ن ©« دناكو : ناكف (ه) مهلك « بدق :دقف («)

 مه ناف : ناو( ؟) ن ىناللا ؛ د ىناللا : ام (1) || كك ل : لعفلاب ,..م(70-5)

 : لطابلا أ )٠١( ص « ب لطاب و : لطاب رأ(و) تن « د قح جتنيلف + : ىرخأ ||

 ه«6ك -؛ن و و بروأ: ضصأ || ن «© دنكلو : نكل نكل(١١) ن «© م لطابلااو

 د باوحلا : تاقحلا || س ل : نكمملا )١1١( نءددال نأ :الو || ك الو : ال ||

 هك كلك ؛ اص ؛ نءيداذه : كلذ (١؛) ك :رخآ || مه © ص نيب : اب )١0(

 ضرفن 5 )١1( سرتك | :رثكألا )١0( ن « د تسيل تناك : نكمت مل || اس هاو : ناو ||

 « ام ةطيرشلا : ةيطرشلا || ن « ل - : ام || د تامدقم : امدقم )١0( نع(« د ا « ار

 د - : ناكولها || هءمعك
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 ذئنيح ناك ناف . الدج تاروبشملا نم ةجتنملا ةعانصلا نوكت ال ذئنيح ناكل « ةفصلا

 « تاروماملا نم ةجتنم ةعاتصلا نوكتو « الدج تاروبشملا نم ةجتنملا ةعانصلا نوكت ال

 ةيباطخ وأ ةئاهرب كلذ نوكت لب ءالدج اهنوك تاروبشملا نم ةجتنم ةعانص اهنوك سيلف

 ةلدحلا ةدانصلا نوكت امتإ و . لدحلا ةعانصل احد مسرلا اذه نوكي الف « كلذ ريف وأ

 .رخآآ طرش ةيلدج ةعانص

 بنكلاو قد.ملا ةيفيك لاء لغتشت الو « ءايشألا هذه ىلإ تذتلت ال نأ بحي نكل

 نع ةمزال ةجتنلاو « ةماستم ةمدقملا نوكت نأ ىلإ تفتلت لب « ةجيتنلا ىف الو ةمدقملا ىف

 نم اريس حجرأ ىه له ةمدقم لك ىف رافني نأ ىلدحلا لع بعص دقف الإو « تاماسنم
 نوكي وأ « لغش ىف نوكيف لكلا ىف ةقداص نوك نأ رذحي و ؛ بذكلاو قدصلا ىواستملا
 تاساّة كانه نوكت وأ ءايلدج نوكيال هجاتنإ لع ردق وا «بذكلل اجتنم اسايق صاق اذإ

 سعأل ال الدج كلذ هسارق نوكيف ءاهيلع ارداق نوكي و قدصلا جتنت ددعلاب كلذ نم رثكأ

 ٠ ةؤقلا ف ىرحنأ تاسايق ىلإ سايقلاب هل سعأل لب « هسفن ىف

 هنإف « بيم وه ثيح نم بيحمنا امأو ؛ لعافلا ماقم موقي لئاسلا نإ :موق لاق دقو

 ماقم امئاق ريصي نأ بئاجءلا نم اذهو .٠ لعفني ال نأ لواحي هنأل « لعفنملا ماقم مئاق
 لعفلا لواحي هنأل لئاس لئاسلا لب . لعفني ال نأل الواحم نوكي نأ هتيئام نأل « لحفنملا

 « هيلطي نأبف لعفلا امأ . امج لاعفناللاو لعفلاب لئاسلا ةلباقم لواحي هنأب بيجم بيجو
 ٠ هلبقي ال نآبف لاعفناللا امأو

 م ك ء اس « د ةعانص : ةعانصلا (() اس« ص اس ءالدج... نإف || ه ناو : ناف )١(
 مه( ن« م(« د طرش : طرشل || ك - : ةيلدج ةعانص (0) ماس : اهنرك (0) مل( ن «

 ن « د ىلدج : ىلدحلا || ه6 ن « اس« س « ددقلف : دقف (0) كال ل : نكل )١(
 ص نوكيف : نوكيو || اس نوكتو : نوكن وأ(١٠) ك « اس نوكتو : نوكنت وأ (9)

 ىف )١0( اس © ب هضت ىف مال لب ل : هسفن || س  :ال || سالدج : ايدج )1١(
 هلأل : هلاف || ن« د بيجملاو : ثيح نم بيجلا امأو )١0( م« ك «© ب ةوقلاب : ةوقلا
 ك لمفلا : لعفملا )٠0١( ك حس : نال... لواحي ١١(  4١)ن ماق : مئاق||د
 لاعشالاو ؛ ن «م لاعفن ابو :لاعفناللاو )١١( م لراحم : لراحي || ه الئاس ؛ د - : لئاس ||
 « د هلطس : هبلطي )١1( ك ل :لامفناللا ... اعيحح )1١-١0( لعفلاب م : لمفلا || ه
 ن « م « د لاعشالا : لاعفناللا (10) م6 ن (« م
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 ةيعيبطوقيبط ةلأسم ىف ىتح ةلأسم لك ىف ملكتي نأ هل ناكْنإ و « ىلدحلا نأ موق نظو

 ىدابملا نم لب « اهتدابم نم ملكتي ال نأ ىلدج وه ثيح نم هيلع بجي امإف 0 كلذ رفو

 ه.الكن وكي نأب ايدج نوكي سيل هنإ لاقي نأ بحي لب ؛ كازك سبلو. ةكرتشملا ةروهشملا
 ؛ هيلدا وسعم ىميلعتلا مالك ن وكي اك « اهنايعأب ةعانصلا كل: ىدابم لارعتسا لم اروصقم

 ملعب نأ لع«ةروهشم تناك اذإ كلذ نع ةبيرغلا اضيأ ةكرتشملا ئدابملا لمعتسي نأهل نأ, لب

 لوألا ملعتلا لب . اهلهأ نيب ايف ةرورشملا ةعانصلا كلتب ةصاخلا ئدابملا لمعتسي نأ نأ

 ئدابم تناك « ةعانص لهأ دنع ةصاألا تاروبشملاب روعشلا ىنتةي نأ ىلدحلا فلكي

 مهيب اهفةروجثم ىهف « "ىدابملا كل: نم اهومتأ ىتلا بلاطملا نم ّئدابملا دعب تناك وأ

 اع رو .دمحاو ملستلا ليبس لم كلت لوبق ىف مهوكراش امر روهملا نأ ىو « مهمدل ةمولعم

 « نكمي ال امم تاروبشملا نم هيلد سايقلاو « ديعب هباع ناهربلا لبس ام امم اضيأ ناك

 هلمستسف نأ ىلدجالف ؛ ةعانصلا لهأ ىف تاروهشملا نم راسص رهتشاو لبق نيح هنأ الإ

 هبط سول ائيش ناك ا رو . ضرألا نم ربكأ سمشلا نوك لثم « روهشم وه ثيح نم

 ام ىلإ تفتلت نأ بجي الف . لدما ىف لمعتسم هلئمو ؛ اسم لحز نوك ل ثم « ناهر

 لكي م ام امتدابمو ةعانص ماكحأ نم لمعتس نأ لد سيل لب . اذه فالح نم لاا

 لوا نأ الو « رومشم ريغ وه ٠ هماسف نيح همصخ نم ملتلا ليوس ىلد الإ ارورشم

 ىلدحلا ذإ ؛ ةمئاذ وأ ةيقيقح هلئاوأ تناك « ةديدم ةفاسم هلئاوأ نع دعس اهف رظناا

 . ةدورسم اهئافيتما نع ةبطاخلل ماع تقو رصقي تاسايقب عفن ال

نوك () نب ةرمريط : ةرعيطو || اس لدملا ؛ ىلدحلا || س نلف دقر : نظر )١(
 مد :

 م ململا : ىيلعتلا || ن « د ملعالا ىف لاخلا هيلع : هيلع م || ص اروصتم : اروصقم ( 6 )

 م لمماسا : لممس (1) اص لمي ال نأ : لمي نأ ( ه) سصاروص:م ١ اروصقم ||

 اس ىلوألا : لوألا || نع هلماغا ( ره © م6 كءااس ء ب ةساخلا , ةماطلا ||

 نس -- : ةعاص || م © اس ©« نس «© ب ةيصاخلا و ةماللا || بررعش ؛ روعشلا (07)

 مسقلا : يلنلا () ” ؟ » بلاطملاو : بلاطملا نم || ه6 ب ءىداملا || نريهل ء سب ( م)

 || اس - :تاروجثملا .. امإ]| سد بدعب || ن <« ه لع .+ وس لمد ام (58) مل ىلهالا ( اس

 : لدملا 6 ل « د ىلدلو : لدجللف || نا ىرمساو ب رمتسار (1) ه ملام ١ ال ام

 م 4 ن ميلسقلا : مسقلا )٠0( نا ىف ؛ نم || م كي, ' نم )(١0( ه ىلدملا

 هل اهنامفنسا و امافيتسا || ه ةيطافغا ؛ م هبطاخل ٠ ةبطاخلا )70
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 عضوملا ىنعمو . عضاوملا باب ىمسد دق لوألا ميلعتلا ف لد# عوضوملا باقكلاو
 لثم ؛ نيايق زج اهنم دحملاو لك لعجن ةريثك ماكحأ هنم بعشنت نأ هنأش نم درفنم كح

 اذهف . ئشلا دضل ادوجو٠ نوكيس هدضف « ئثل ادوجوم دضلا ناك نإ هنإ : لئاقلا لوق
 ىلع لمعتسا نإ لب ؛ ةفصلا هذه ىله» سايقلا ىف لمعتس نأ هؤئانغ سياو . روهشم مح

 هلمأت دنع رعشا اعبر ذإ « هضقني و هدسفي اع رعش ذئنيح هنإف ؛ رض اكررف « ةفصلا هذه

 اضيأو« مسج هنإف ضايبااك ؛ هلثمل لب «ءىثشلا كلذ دضل سيل هلباقمو « ئشل نوكي دضب

 لخديال امي الإ همضقنب لغتشي ل « ساق ةمدقم ةيئز لمعتسا اذإ امأو . هل داوسلا نإف

 «ةضفانم هل دجوت مل اك.رف . لوألا ىلكلا تايئزج ىه ىتلا هنايئزج نم ةروك ذملا هلملا ىف
 ريغ ايلقع اسمأ ىلكلا نكف « ةربشلا ىلإ برقأ وه ناك اع رو . ةضقانم هيلكل دجوو

 اذإ هنإف . ةربشلا نع تدعب ادج ةيلك ةماع ماكحأ ىلإ تمفر اذإ رو.ألا نإف . روهشم
 ناك « باوص ءادعألا ىلإ ةءاسإلاف « .اباوص ءاقدصألا ىلإ ناسحإلا ناك نإ : الثم ليف
 ةءاسإلا ثحت ىّبْزح بلط « هتضقانم تديرأ اذاو . لوبقلا نم ابيرق هتيئزح دح ىف اذه
 ىتح « طقف ىتزحلا اذهل ةهلباقم ةمدقم ةرمش بلط ول هب ضقانب ىت> « ءادعألا ىلإ

 ةمدقملا تذخأ اذإ امأو . ىمألا رثك أ ىف هنع ةجراخ رومأ ىلإ تفتلي لو « هب ضفاني
 مهف ارو « لوقعلا نم دعبأ ادج ىلكلا روصت نإف . مهفي مل اكررف « ةروك ذل ١ ةماعلا
 ةمئاذلاو تادومحملا ناك « دحلا هزني (مث ةرسعلاو دوحلاب هعوقو ناكو « دهجو رسعب

 ناكر « روصتلا ةلوهس سعألا رثكأ ىف عبتت قيدصتلا ةلوهم نأكو « روصتلا هلهس رومأ

 )١( بعشت :
 )١( د عوضوملا : عضوملا || اس « س ىمس : ىفس |[د - :دق

 ه ءىثلا دوجرب : ءىثل ادوجوم || مس : نإ || ن « ك «ء د : هلإ(١) ما ببعشي
 م 6 س هدانع : هؤاغ ( 4 ) م نوكي : نوكيس || ن « د« سو ب هدنعف : هدضف

|| 

 || وأ:ذإ (6) سا : لم )١( كاضيأ : اضيأو || ن « ك «ددضل : دضب

 ل : ةروكذملا || هع م« ك ةمكحلا : هللا () اس  :ال || هلمعتس : لغتي
)7( 

: 
 ةضقانم هيلكل دجوو ( 9) م لكلا : ىلكلا || كل « س تايئزب لس : هتايبزج || ك « اس ةةكردملا

 )٠١( ةماع :
 ن « س « دناكو : ناكف || نيد ح :ىلإ || د ةيلكلل : هيلكل || ن

 د تلقن : تدعب || م ةرماع )١١( لوبقلا || م « اس « د ةيبزج : هتيْح (١؟١) هيلع: ىلإ :

 م ةضقام : هتضقانم || ملوقلا )١0( م(« نع« ك « اس« دوأ : ول || ساس :هب

 )1١( ن « اس لوبقلا : لوقملا || هدعب : دعبأ || ه6 م« اس ادج : ادع )١5( ن «يعب : رسعب

 )١0( ه 6 م6“ ص ارومأ : رومأ
 ن « د ةعئاذلا : ةعئاذلاو || ن « دداحإلا : دما

|| 

 || م6246 اس « درومألا : مألا || ك ءاس ء نس ء ب ناكف : أك



 لدحلا

 ىتح « ةربشلا نع اديعب قيدصتلا بعص ناكف « قيدصتلا ةبوعص بجون روصتلا ةبوعص

 ءوس ثروأو «مهفلا ءوس كلذ هثروأ هنع ةرابعلا صي وعت فلكتف . ًاروهشم ءىثلا ناكول

 قح قحلا نأل كلذو . هنالياز دملاو قيدصتلا َتأكف « قيدصتلل ءابإ عبطلا روفن مهفلا

 ؛ هيلإ سفنلا باذجتا ةلوهص اهنم « هب نرقت لاوحأل ةرهشلا بستكي روبشملاو « هسفنب

 برقأ نايبلا نسحلا ناسنإلا ناكو ؛ همرلست ةعرسل كلذ هضرعي ةلوهس هيلإ بذجنملا نإف
 « مشنحلاو « هب قوثوملا نأ م . لوقلا ىف اكراشت نإو « هريغ نم هلوقي ام هل لسن نأ ىلا
 نإف ؛ عنومو قووع « هلاقي ن“ هريغ همياستي بلاطول ىذلا ءىثلا هل لسن « بوبحناو

 بسحنو « ناهذ'الل امهتيءانم بسح ىلع لب « ةقيقحلا لع نيينبم اسيل ةرهشلاو مبلستا
 . ناسنإلا نم ليختلا فانصأ

 بابرأ عامجإو « هب ةماعلا ةحلصملا قلعت هترمش ىف ببسلا نوكي ام تاروبشملا نف

 « دحأ ىلإ ةدنتسم ريغ سانلاف قبت اهنإ ىتح « ,هورخأتمو مهومدقتم هآر دق « هيلع للملا

 بج لدملا : مذوق لثم ؟ بيدأتااو ةيبررتلا اهلع ىرخجنو « ةيوتكم ريغ ةعب رش ريصت_؛

 . هلوق بجي ال بزكلاو « هلعف

 . ةمشحلاو ةمحرلاو لم او ءايلسأ هيلع لمع ام اهلمو

 ملاذإ ؛روهملا هب سحم ال امب هايإ هتفلاخمو « قلل هتلك اشم هيلع لم ام اهنمو

 عون كلذو . تالوهجلا ناحتءا ةقيرط ىلع مهبلي امم , اهانركذ ىتلا ةلماعملاب اولماعي

 سدح : ءىثلا(١) ن6 دديعب :اديعب || مس :بعص|| ه6 نءم 6ك ناكر: ناكف )١(

  قيدصتلا : قيدصتل || ه6 مس :ءابإ (م) 2 نء د مهف : مهفلا || س ضيرعت : صيرعت ||
 ٠ ن ناكف : ناكو || كةعرس :ةعرل (ه) ماه: هب || ك ء اس نرتقت : نرقت (:)

 : للملا )١١( 0س بسحب : بسحنو || ن اهبسانم : امهبسانم () مه هب :هل (7 !

 : ريصتو )١6( ن « اس «© سا« هةدنسم : ةدتم || ه ىلد : ىح |[! مه « م كلما

 : هلوق 0( س بيدأتلا ىف ؛ ن « د بدأتلاو : بيدأتلاو || ص ةيرجّمبا : ةيب رثلا || ك ريصتف

 : هيلع )١15( كاس : امو... هيف () 419-5 م 6 م( لك« اص« ص ع« بهلبف

 اها قالو اذ ةنوصع 2 | اع اهو اج ام | عدس ناهد ان

 ن تاناحتما : ناحتما || ن « د قي رط : ةققيارط || ك مهب : مههني || ن ( كل « د« ب هانذ
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 عبارلا لصفلا - ىل وألا لاقملا 4

 سيل هيلإ ىنصملا ناكاذإ عبطلا هلبقي ءىثلا ناك امي رف 5 ةبدانملاو ةدناعملا دصق نم

 ©« فالسملا هجو بلطو ©« بستنو ؛« بصعت اذإ مث . ةبصانمو ةدناعم وحن لع ىنصي

 : هىشلا ةرهش ىف ابجس كلرتش» مما ناك امب رو : هداس ال نأ هيف هل اع سحأ

 بوجولا ريغلعىببملا نامذإلاو دايقنالاب تارومشم ترام تاروماملا تناك اذإو

 . هفنعو اهعقوم ءوسو « هفطلو اهعقوم نسحب فلت# بابسأ ةلاحم ال هلف « فرملا

 لاعتسا نوكيف « هلبقي الو نهذلا هنع زئمشيس « نهذلا نع ديعب ةبلكلا ديدشلا سعألاو

 ؛ نهذلا نع اديعب !سمأ ةمدقم ىلكلا لاعتساو « ادومح اعفان ةمددق. ءضرملا نم ىنزحلا

 ضقنب ام َنإف . ىلزمل دجوت (مم رثكأ « ةريئك هل تاضقاملا تدجو لمعتسا اذإو

 : هصخم ام هل دجويسو « ىلكلا ىنعأ « هضقني ىنزملاا

 ناسحإلا ناك نإ ” : لئاقلا َنإفو ىئثزحل اهل هبني ال ةضقانم بلط لع وه هبن اميرو
 ضقني نأ همصخ هل نطفي املق ««“باوص ءادعألا ىلإ ةءاسإلاف « اباوص ءاقدصألا ىلإ
 كلذ دضل هدض نوكي نأ بجو « ءىثل دضلا ناك اذإ سيل ” : لوقي نأب « همالك
 ءىشل دض لك نإ لقأ ملانأ : لوقي كلذ نإن ؛ هرضمل؛ اضيأ نط: نإو . “ ءىنلا

 بجو اذإ سيلو . ىرَج سمأ ىف تلق ام تلف امنإ لب « هدض ىف هدض نوكي نأ بجي
 . كلذك هيلك مح نوكي نأ بجي « اب ناك وأ ارورمشم ناك اذإ نزح ىمأ ىف كح لوبق
 ءاروهشم وأ اقح كلذناكو «دحاو عوضوم ىلع نابقاعتيال درفلاوجوزلا ناك اذإ سيل هنإف

 )١ ( اس هبصانم ف :بصعت ( ؟) ص ةبساملاو ؛ ه٠« ن « م « د ةضقانملاو : ةبصاخلاو ||

 || مه« م« اس « دءىش : ءىثلا || س ةرمثل : ةربشىف || بذإ:نأ (م) هبلاطو : بلطو

 ||ن هرسو : هرسبو || باس : فلخت | نود :هل(0) هس ءغ(4)
 ) )1س « د زئمشي : زئمشيس || م ديعبلا : ديعب || ك ةيلكلل : ةبكلا || ه « ك ديدسلا : ديدشللا

 || لمعتسا ( ) د ىلكلا : ةم.ةم ىلكلا || ن « د عضاوملا : مضوملا (7) دنع : هتع :

 نع د : ىلكلاىنعأ (5) ح<ضفتني : ضقني || ك ام : امم || د بوجو : تد.و || ه تلمعتسا
 ن « د ةءاسالاو : ةءاسالاف || ه٠« ساذإ : نإ || م لاق اذإ لع : لئاقلا

)٠١( 

 ( 01كلذ ل :دضل (١؟) نء د اباوص : باوص )١( ساس : ضأ(6١) م نظي : نطف

 || :اروهشموأ|| ب مضوم : عوطوم(١١) اس بجيف : بجي || سرأ : ناك وأ || هذإ : اذإ

 ك ارربثمر



 4.3 لدجحلا

 أدب اذإ امان .. ناباقتم وأ نيداضتم لك ىف اروهشمو اقح كلذ لثم نوكي نأ بجوأ
 اطشسم ةءاسالاو ناسحإلا كح لعج نرحو « هلمعتسا نو ضقئيلا همز 4 ىلكلا عضوو

 « كحلا اذه نم هسفن ىف مكلا كلذ طبنةسا نإذ . هب فرتعاو « هب حرصو « هككح نم
 . هب احرصم هربش مل اذإ اصوصخو « هريغ ىفو هيف طابنتسالا هعفن

 «رهارجم ىرجي نمو ةماعلا ٌنإف .مسف ىنزابا هب مواقيام دجوي مل اذإ كلذ زم صخأو
 صألا رثكأ ىف هوماس « هضقني الا'م اودحب ملو « ةلثمأ هلاودجوو « ائيش تمهف اذإ

 لعفلاب هلمعتسا اذإ امأف . هل ادعم انوناق عضوا اوه ىذلاىلكلا نوكيو « بجاو مكح هنأك

 . لاطبإلل هنم فلؤملا هنايب ضرعو « لاطبإلل هضرع

 :لوقألب ؛ةمدقم لمعتسي وأ ةمدقم ريصي نأ هنأثنء عضوم نوكي نأ عنمأ ال ىنأ ىلع
 « سايق تامدقم اهلامتسا نسحب ال طقف عضاوم ىهف ةروهشملا تامءدقملا نم ريثك

 اهنمو . ابجوم ايئازح سكعني بجوملا ىلكلا نأو « ناعمتجم ال صيقتلا فرط نأ لثم
 اعم سايق ءزح هنأ اعفانو « نوناق هنأ ىف اعفان نوكيف « ةمدقمو اعضوم نوكي نأ نسحام

 لب « ةيلكلا ليبس ىل. انوناق لعمجم نأ حلصيال اهنم ريثكو . هانيرض ىذلا لثملا لثم كلذو

 ثيح نم تايئزفبا دلو ام عضوملا لب . اعضوم ىمس ال كلذو ؛ ليثقلا ليبص ىلع

 وهف « ةمدقمو اعضوم كح ناكنأ قفتا نإو اذهو . هكح ابمل[لزني ثيح نمو « اهمعي

 « نوناق هنأ ىلع لمعتسي ثيح نف « عضوم امأ . ةهج نم ةمدقمو ؛ ةهج نم عضوم

 . سايق ءزح لمعتسا ثيح نف ةمدقم اأو

 )١1( ؛ناروبشموأ :ارومم و || ن « د - : كلذ لثم || ه؛ مء اس « س « د بجو : بجوأ -+

 اذه|| م طابتسا : طبتسا مزه » ٍت ضرقنلا :؛ ضقنلا (؟) ب عضو أدب : عضور أدب || م « د كلذك :

 ملي ؟نءد ليف :ملف (ه) هامومخ : اصوصخو (4) مهب فري ال هكل ل : محلا || س كلذ

 ماردجرو : اردجوو || ه«ماومهف : تمهف (1) نيود: مهارجم ىرجي نمو || ك ء س
 || مضوملا | | ن نركيف : نوكي و )0 نا : الاثم ا ودجي لو || ه6م هل : ارد :

 اص -- ؛ هم فلؤملا (م) ساذإف : اذإ | صا : امأن || ن ©« ك « د عضاوملا

 )( دره ام : نوكي || صدهنأ : ىنأ )٠١( ص ىف : ىهف || ن اريثك : ريثك

 )١١( ص ناتحي : ناعم# )١١( نس ل : امم || ه ء ص © ب اموضوم » امضوم
 )1١( نس ام: انم || ه١ - :لثملا )١4( نمو (١)ه عوضوملا : عْضرملا || ه اطوضوم ةاعضظوم :

 ساو كح ا| مذا: نإر || ناذه ؛ داذهف : اذهر || ن « د نم )+١0( ثيح نف

 ن « د هنأ لمف : لمعتس
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 ام'إ ةمدقملا تناك ذإ « اذكو اذك ىه ةمدقم عضوملا نأ نم لايام نسحتسأ تساو

 ناك اذإو . سايق هزح سيل هنأل عضوم وهام عضوملا ناكو « سايق هزحاهنأل ةمدقم ىه

 ءزح هسفن نوكي نأ حاصي و سايقلا ءازحأ هنم دلوي انوناق ظف# نأ حلصي دحاولا ئثلا

 عوضوم وه ثيح نم سيلو . ةمدقمو اهضوم نوكي نأ حلصي داو ئش وهف سايق
 ةيضق ةمدقملا لدب لق ولو . اعضوم هنوك دح ىف ةمدقم هنوكذخؤي نأ بجي الف ةمدقم ع

 . باوصلا ىلا برقأ ناك

 . هب دتعم « ربتعم « نهذلل دصق ةهج هنأل اعضوم ىب امنإ عضوملا نوكي نأ هبشلو
 لع اصوصخ لاقيرو « نيعم ناكم لك ىلع امومع لاقي ىلاكملا عضوملا نأ اكو
 ؛ فو عضومل هنإ و نمأ عضوملا هنإ : لاقي ىح ؛ هب دتعي مح صاخ هل ىذلا عضوملا

 «رظن عضوموث حب عضوم انه ْنإ : لاقيف اعضوم هيلإ نهذلا تافتلا مها. صخيدق كلذك ٠
 . ظفحو رابتعا عضومو « عافتنا عضوم نون اقلا ليبس ىلع مفانلا ملا ناكف

 مدقتي رظن ةيفو . هئازجأ رثكأ كلذ لب « عضاوملا ىف ارظن هاك سيل باتكلا اذهو
 ام'إ كلذرئاسو . عضوملاوه هرثك أو هيفام ةدمع نكل « عضاوملا نعرخ أت رظنو « عضاوملا
 باتكلا ىمس دقو . عوضوملا لاعتسا ةيفيك ىف وأ « عضوملا باستن ١ ةيفك ىف لاقي

 . باتكلا ضرغ ىلع ءاليتسأو « باتكلا رادقم نم اذخأ « هنازحأ نم بلاخلا مسأب 16

 : امإ|| هءن كس ءباذإ : ذإ || سء باش رأ : اذكر | ن - :نم(١)
 ص ل : سايف | نءىدوه ل وك -: سال || ك ناكف : ناكو(١)  اساهف
 ءىئثف : ءىش رهف( 4) ن « د هسغنب : همفن || ن حلصيف : حلصيد || اس ءنح : ءازحأ (؟)
 اذه ل : نوك (17) ما« ك « اس « ص ةمدقمب : ةمدقم (5) اس س : ثيح نه || ن « د
 ههنإ: نإ )٠١( ههنإ : هناد | كا : ىتح || ن « م « اس دتعم : دتعي || ك عضوملا لك ىلع : معضوملا ىلع( ؟) س م : كو( م ) ه نهذلا : نهذلل || ك نم لل : هنال || نود

 ه « ك عضاوملا : عضوملا )١4( 6-21 اش ءاحصن نعا(0) مه ىف ل : لي )١0(
 ص :«  هنازأ || ن (« د لاحلا هذه هلاح هنا زحأ م ناك ام : باتكلا ..6.0 بلااغلا 00
 ه اليبسو : ءاليتساو ||



 3 لدحلا

 سماحلتا لصفلا

 ةيلك ىرحتأ تاسايقو ةيلدحللا تاسايةلا نيب قيرفتلا ىف (ه) لصف
 لدحلا عفانمل عماجلا مالكلاو اهببست جئاتنلا

 1 د يصيب و يس ص وج

 ىلدحلا امأو . هتروصت دقف اضيأ هنم ىناهربلا فنصلاو «هتققحنت دقف قلطملا سايقلا امأ

 لئاوأ نم هتامدق» ىناهربلا نإف ؛ ىناهربلا فلاح فيك هنأو « وه ام هلملاب هانفرع دقن

 ( هسفن ىف هيلإ رظنب قأساو . تاروبشملا نع ىلدحاو « لئاوألا نع ةنيب وأ « لقعلا ىف

 هنمو «روهمجا هملسلىذلا قلطملاروبشملا هنف . هميلستل فراعتلا ثيحنم اهيلإ رظني ةرجشلاو

 ةفسالفلا دنع دومم روهشم وه ام هئمو . ديحاو هللا نأ لثم « مهربك أ دنع ملسم وه ام

 وه ام هنمو . ذيذللا نم لضفأ ليملا نأوه « ءاكحلا دنع روهشملا لثم مهنم ءاماعلاو

 بارصأ دنع دومم رورشموهام هئمو . ةيرك ءامسلا نأ لثم « ءاملعلا رثك [دنع دوم روهش.

 . ةسماخ ةعيبط كلفلا ّنأنم لوألا ميلعتلا بادأ دنع دومم روهشم وه اه, مهنم لضاف

 روجثملا هيلعامل اداضمناك اذإ « مهنم دحاووأ « ءاكأا نم ةدع بسح ةروهشملا هذهو

 ةيلدخلا تاساقلا نإف .ةقلطملا ةيلدحلات اسايقلا ىف هب عفتنيال « أاعنشتسمو روهملادنعء قلطملا

 هب بطاخي ام اهنمو « هارجم ىرجي نم رثكأو روهملا اهب بطاخم ةقلطم ىه ام (بنم
 . صاخ ىأر بحاص

 ه6 ن «© هك «© اس « سع د © ب هيبت : اهمشت(م) س تاسايق : تاسايقو (؟)

 ن افرع ؛ د كافرع : هافرع || س دق :دقن (0) اص « سص ىناثلا : ىناهربلا ( ) 

 نب + ب اهلإ : هيلإ || ك  :رظني 2.٠6 هيلإ || ه ىلإ : ىف (1) سن اعزبلا :ىناهربلا ||

 اس ةلسم : لسم (4) هابمو : همو||هنأ ل ؛ه. م انف : هف || م اهميلستتل : هميلنت (0)

 نعد ءاكحلا : ءابلعلا )٠١( نعيد :وه(9) ص لاثمو ؛ ه 6« م : امو : همو ||

 معلا : ميلعتلا | ه « م ا : دوم )001( ك عدد :دنع ... باح( -)

 تارومثملا : ةروبشملا 0( مهاد : ةسماخ || ناد : نأ || ن« اس6 صعد

 ك - : ناك || م ةدع ؛؟ ه6« نع« ددحارل : دحاو || ساس : ءدع || ه(«؟ن <« ك

 هب : اع )«١( ص «  ةقلطملا ةيلدحلا || ه6 م6 كامل: ال || ب اعشبتسمو : اعنشتسو )١0(

 صام : نم || اس

١6 
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 وحن ىتلا تابطاخملا ىف اهب عافتنالا نع ةجراخ ةيرعشلاو ةياطانا تاسايقلا تناكاملو

 هبشت ىناوللا نكلو ؛ !هنيبو ةيلدحلا نيب قرفلا ىلإ ةجاح ريثك انب سيلف ةكلا ررمألاوحت
 سيب اةملا ةيناهربلا دعب و . اهب قرفلا تفرع دقو ؟ ةيناهربلا ىه سيي.اقملا نم لدحلاا

 اهنعبو « ةيدانعاهبضعب و« ةئااهسفوساهضعب و « ةئارم ةيبغاشص اهضعب ىمس ىتلا ةعب رألا
 ةدامىف امأف . ضرغلاو دصق'ابالإ ةيدانعلاف ل اختال ةيبغاشملا نكل . اهتفرع -ةو ؛ةيناحتما
 دصتلاب الا ةيناحتمالا فلاخت ال ةئاطسفوسلا كلذكو . دحاو اهكفل هتروصو سايقلا
 . ضرغلاو

 ىلع ةروهشم تسيل تامدفملا نوكت نأ كلذو « ةداملا ةهج نم امإ ىه ةيبغاشملاو

 اذإ اذهف .رومشملاب ةهبشم وأ بقعتملا ريغلا ىدابلا ىهاظلا لع ةروبشم اهنكلو ةقيقحلا

 لوق اهنع مزل ءايشأ هيف تحض اذإ لوق هنأل « سايق هللاقي نأ حلص ةبحتم هتروص تناك
 «تعضواذإ» : لوقت نأ نس 0 . هيردضي ررهجلا سبل وأ ( عضن تسل كتكل . أ

 نكل «جتتم ريغ سايقلان وكي نأف ةروصلا ةهجنم امأو . تعضوو «عوضوم لوقتنأ نيبو

 نم الو اسايق سيل وأ تاروهشم نم سايقلا هبش سايقلاو . ةروهشم تامدنملا
 امهنإب ام تعضوول كن أل « سايقلا دحام سيل هنأل نيسايق نايمسدال ناذهو ؛ تاروهمشم
 امهسفنأ ىف ال نيسايق ىأ نييئارص نيسايق ايمسن نأ زوجي ال نكلو . امهريغ امهنع مزلي مل

 نكلو .رجح نم ةنرفس نوكت ال هنأل ؟ ةنيفس لاقيالو « رجح ةنيفس لاقياك ؛ ىرامتا دنع لب

 ةنيفسألام هجوب هباشم هنأ ىنعي لب «ةقيقحلاب ةنيفس هنأى نعي سيل هنأ مهف ظذللا اذه ليقاذإ
 . ةنافس وه ثيرح نم نكي مل نإ و

 س ميرألا : ةمبرألا ( ؛ ) ب قرف ام : قرفلا (؟) ك ةيناهربلا ل- : نيب ( ؟ )

 نعد و ىهر: كلذو(م) هء«دنءم «ك«باهكحل:ايهكشلا١) دادس :نكل(*)
 دقعملا : بقعملا || 2ك ء« اس هداللا :؛ ىدابلا || كلا :  ةرومثم اندكلو ةقيقملا (9)
 نس نإ : اذإ || ن 6 د ةرومثملاب : روهثملاب || ه ةهيبش « : اس هبشن : ةمشم || ك بقنعملا ؟ س

 : تسل || ه اهنكل : كنكل )١1١( ك  :لوق || كايف : هيف || د هعضظو : تعدو )٠١(
 هيف هعضو اذإ لاقي ؛ تعمر اذإ لرقت || ماس :نيبو..٠ نأ || س  ؛بنيب || ه تسيل
 : سيلوأ || ص هبش : هشب(5١) ه تعطو ؛ د هعطور : ثعضرو )١١( درأ لوف اهنع مزل ءارشأ
 د امع : اممع )١6( د هعذو : تعضر || باذهو : ناذهو )١4( ن 2 اس ©« د سيلو
 مه «© ن(« ص «© د 6« ب نيئام : نييئارم || هنايمسي ؛ ن « د ىمسي : ايمسي || ك نكل : نكلو ||
 اس س و ةئيقس هنأ )١( ماس و ةئيفص ...رج || ما6 ص نم لل : ةنيفس (11)
 ه6 نةنيفلا : ةنيفسلل || ن «د ةبباشم :هباشم || ن « د  :هنأ ىنعي || ن ةقيقحلا ىف : ةقيقحلاب ||



 3 لدلبا

 اهيف ةياغلا تناك اذإ « ةيلدلبا تاسايقلاب ةببشملا ىنعأ « سايقلا نم عاونألا هذهف

 اذإ و. ةيدانع تيمس « هيف سيل امل ىعدملا زجم رهظيل لب ةبلغ اهنأل ال « طقف ةبلغلا سفن

 اوحسوتسيل ءاكحلا اهلمعتسا اذإ و . ةيفاشم تيمس « طلغلا اوعقول نوطلاغملا اهلمعتسا

 . ةيناحتما تيم « بزاكلا ىعدملا لحم

 ةيناحتمالانأل كلذو « عوضوملا ىف ةيدانعلاو ةيناحتمالا اهك راشتدق ةيلدحلا ةعانصلاو

 تاروهجثملا تسيلو ةيملد تابط اهم ىف اهلمعتسم ناك ال هنكل « تاروبشملا ىف ةيدانعلاو

 ؟ ةياغلا ثرحنم لدملات قراف كلذلف . ةقداصلاب ةببشم|منأ ىلع اهامعتسد وهف « امل ةدعم

 . ةياغلاو ضرغلا ىف اضيأ ةيئئاطسفوسلا قرافت اهنكلو «ةطل اغم مولملا ف تاروهشملالامتسا ْذِإ

 تامؤتو تبقعتت اذإ م «ةروهمشم اهنأ ام انقو ليي ىتا ىه ةروهشملاب ةببشلا ةمدقملاو

 امنأ بيرق نع رهظي الو « ةروهشم اهلاحب بنت ىتلا امأف كلزذك تسيل اهنأ اعبي رس رهظ

 سيل روهشملا مح ناكذإ ؛ ةروهشم ةقيقحلااب اهنإف « ةروهشم أ ري لب « ةروهشع تسيل

 . هل سفنألا لوبق لب « قدصلا وه

 نع هيف بذكلا ناري امهدحأ : نيعون دحأ ىلع وهف روهشمب سيل ام لاح روهظ امأو

 نإ و روبشملا ن الف « بذكلا نايس امأ .بيرق نع هيف ةربشلا مدع نايبي ىلاثلاو « بيرق

 سهاظ ناك اذإ هنإف ؛ بذكلا روهظ ديدش وكي نأ زو< الف « ابذاك نوكي نأ زاج

 ىفخ نوكي .نرأ بجي بذاكلا روهشملا لب ؛ رهتسا مل لبقي مل اذإ و « لبقي مل بنكلا

 . هترهش رمتست ىتح بذكلا

 ل: طقف )١( س اهم : اهف || اص  ء س ةيب'لا : ةمششملا || ك تاسايقلا : سايقلا ) ١(

 مأ :اذإم | | ن « د ادانع ىمه : ةيدانع تيمه || ك ام : امل || هء«ماطقف لع : ةلغاأ|م

 نكل ؛ هكل (1) نعءمعء ك«دارحضول : ارحضوتسيل || ن اذإ وأ : اذإو (9) هاذإ

 لمعتسا : لامتسا || ن « داذإ: ذإ(4) م كلذف : كلذلف ( 7) مدس :ناكإ||د « ب

 س تايئاطسفوسلل : ةيئاطسفوملا | | ص ةقرافم اكل : قرافت اهكلو || ه معلا : مرلعلا || ن « د

 م تقو ليخحن بسحم : انفو ل || ص ةروجثملا : ةروجثملاب || د ةبشملا : ةمبشلا ()

 اذإ : ذا || د ةرومشم : ةروجثمب )١1( 2س ىذلا : ىلا (00) ص تلمأت : تلموتو ||

 : لعوهف || 6 رومثملا ل- : امأو )١6( ل لل

 || ه لصي : لبقي )1١( م( ب ناين : ناي ):١( ب نايت : ناب © ن « د لمف

 ن « د رمتسنل : رمتست ىتح ()0) ك بذكلا : بذاكلا



 « ةروهشمب تسيل امنكل « ةقداص ةمدقملا تناك نإو هنإف « ةرهشلا مدع ناب امأو

 « لدلبا ىف اهب عفش مل « ةرهشلا اهبلع تش. بقعتلا نكي ملو « ةروهشم اهنأ لع تذخأو

 . عفتلا نم دعبأ ةيذاك كلذ عم نوكت ىتلاو . ةبذاكلاك تناكو « ةطلاغم تناكو

 اهتبسنف «ىلاط مفوسلا مماب ةصوصخحلا ىهو « ةهبشملا تاسايقلا نم ىناثلا ممقلا امأو
 ىراملا نأ يكف . ىلدملاا ىلإ ىرامملا ىناهربلا ةبسن ىناهربلا سايقلا ىلإ ةداملا ثيح نم
 اهنأ وه هنطاب و « لدحلاا ئدابم نم ةروهشم هتامدقم نأ وه هرهاظ نأل اي رامم ناك امثإ

 ةقيقلا ىف ىللج سارق ئدابم ىه الو«ةقيقحلا ىف ةروهشم ريغ هتامدقم لب «كلذك تسبل
 اههف ىتلا ةعانصلل ةبسانمو « ةحردكو « ةقداص هتامدقم نأ هرهاظ روك ذملا ىطلاغملا كلذك
 « ةعانصلا كلت ٌئدابم امإ تامدقملا كل: نأ ىلع . ةيناهربلا تامدقملا ةبسانم بولطملا

 دس « تاماق ُئدابم ريصتف دوت نأ اهنأش رم ةعانصلا كلت ئدابم نين ءاشأ وأ
 ىنعأ : اهي نيرمألا معت سايقلا اذه ةدامو . كلذكس يل ةنطاب و ةيولطم تناك ام
 وه امه سهاظ وه اع ىهاظنلاو , بولطع اهيف سيل ةعانصلل أدبمو قداص وه اع ىهاظنتلا

 . لاقيام ىلإ تفنلت الو« عضوملا اذه ملعت نأ بجي اذكف .أدبم ريصي نأ حلصي و « ةجبنن

 تامدقم وأ ةمدقم نوكي نأب كلذل ةفلاخم ةقيقأاو « اذكه (امف ىهاظلا ناك اذإف
 ؛كازك اهنأ لع تلمعتساو« ةقيقلسا ىف لودألا ىلع ةيذبم الو«ةقداص تسيل سايقلا نم
 «قح نع جنم هنأو « هلوبق مزأي قح هجتني ام نأ ماهيإلاو ليلضتلا سايقلا ضرغ ناك مث

 : ةمشملا || ه٠ م دصقلا : ممقلا( 4 ) س اهنإف : اكل || ه ةمدقم : ةمدقملا ( ) ١
 ك ةيئاطسفوسلا : ىئاطسفوسلا || ه « م صرصخلا : ةصوصخللا || هروهو : ىهو || » ةيبشلا
 : ةحيمصسو ( 4) ه6  سيل:ثسبل (17) مم نمر:نم )١( 6م امهبسنف : اهتبسنف ||
 : ءايشأ )00( م «<© اص ةعانصلا : ةعانصلل || ص هتيسانمو : ةبسامو || ه ةحيحص
 تناك )١١( هدعب ل- : تاسايق || سس ءىدامل : ءىدابجب || م« كءاسء ب ائيغ
 || ما : ايف... بجي (١؛اد؟) د مولا : عضوملا || م كلذكف ٍ؛ هءن ءد اذكه . اذكف (16) ضاع . اع ]| برهاظتلا , رهاظلاو || ه ءن «د يلب : نيل ]| ص ةعانصلا : ةعانصلل || ه «  ىهالنلا « ىهاظتلا )١١( ن « د هبرلطم : ةبولطم || نع د ناك

 م 2 ك «ء اس « مي للاخ : ةفلاخم )١4( ص اس و لاقي ام ىلإ تفلت الو )١6(
 م ىح ل : قح || كل س : ناك || سنا ل: مث (11) م اقداص : ةقداص )١(

 ن « اس ريف : نع || ك همزلب ٠ من ||



 1 لدملها

 بطاخملا رايتخا هيف ضرغلا ناك لب « كلذك نكي مل نإ و . ىناطسفوس سايقلا كلذ نإف
 . ايناحتما سايقلا ناك « قيةحللا نع هبشملا زييع' ىف هتلزنم ىردنل

 فلاخيو .٠ هب هبشم اذهو « قحو لصأ ناهربلا نأب ناهربلا فل اي سايقلا اذهو

 قح لب ع مألا سفن ىف قح اهنأ اهبف ىعدم تامدقملا ذخأب ال ىلدحلا نأب « ىلدحلا

 قح اهنأ ىلع اهذخأب اذهو « ئدابلل ةبسانم اهنأ لع اهذخأي الو ؛ ةرهشلا ةهج نم

 فبنراكو ةرهشلل ذخأ ولف . ةبسانم اهنأو « ةرهشلل كلذ ىلإ تفتام ريغ سمألا سفن ىف

 ذخأو « ىلدج ةروجشم اهنأ ىلع ةروبشملا ةمدقملا َذْحَأ ّْنإف . ايدج ناك « اروبشم

 ٠ ىناطسفوم ىطلاغم وهف « ميلعتلا اهب ىخوتب سعألا سفن ىف ةيقيقح اهنأ لع ةرووشملا

 ةماستم وأ ةروهشم اهنأ لم هتامدقم ذ:.اي سول هنأب ىغاشملا سايقلا فلاخيو

 اذه ناسنإلل مقو اذإو . ايف بذكيو ةقح اهنأ لع اهذخأي هنأل لب اف بذكيو

 ناسنإلل قحلا مقو اذإ 5 « ايطلاغم اسايق ايف نوكي نأ نم جرحي مل « طلغف هسفن عم

ا بسحب هسفن نم لزني هنأ يلب . ايميلعت نوكي نأ نم هسايق جرحي مل هسفن عم
 ؟ ني رابتع

 اطلاغم نوكي نأ : ني رابتعا بصب هسفن نم لزني دق كلذكف « اماعتمو اماعم نوكي نأ

 هدجوف الاله العش ذخأ ذإ « ةرئادلا ميرت ىف مهذعب هلمع ام لثم وه اذهو . اطلاغمو

 نتترئادلا ىفصنب مهضعب نيباكو . تايلالملا ىلإ مسقنت ةرئادلا نأ مكه « عبرلل ايواسم

 ءىش اذهو ؛ ديزأوأ نيرخآالل واسم ثلثم نم اطخ نأ هعضوم ىلع ال مرملا امهيفمقو

 . فورعم

 ؟ ك ناكل : ناك || مريف + : نعإ|ه(«© م6 ب و هبشملا || ك ساد هيف )١(

 هبشو هبثم || مه ل : ناهرلا نأب || ن ىناهربلا ؛ ناهربلا (م ) س « ب اناستما || ه ناكر

 ه ةقيقح : قح (ه) مه © م46 صحى ب هلأ و انآ || س لءلبلا ١ ىلدلا (؛) س

 ؛ ولف || ن ةرجشلا كلت : ةرجثلا كلذ () مهد : مآلا 55 ... ريغ (م- 5)

 م روجتملا : ةروجالا (م) ص - ؛ ةرومالا || ص تذخأ ه ذخا (7) سرلر

 كك ل : وأ ةروبثم || م ىف لاقيو : فلانر ( ) م ةقيفح ؛ 4ك نيقح ؛ ةرمرةح ||

 ناسالا : ناسنإلل || 4 ىطلانم سايف و ايطلاغم اسايق )١1( هاو ايف )٠١(

 ه (« مالمم وأ : ايلعتمو 6 ف ه ايل ؛ ايميلس )١١( ص قحلا ل ؛ م

 اذإ : ذإ || ندهلعءهلمع || 2 هوه || ه6 ب اطلاثم وأ و اطلافمو )١4(

 ب مقتا ؛ ممقتت (٠6 مد( اس
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 وو صح هير تتاح ص عبس

 الإ نوكيال ىلدلبا نأب ىغغاشملاو ىلدحلا فلام سايقلا اذه نأ نظي نأ بجيالو

 هبشآب اذهو « تاكرتشملاب هبشتي ىغاذملا نأو ؛ ةيصاخلا ءىدابملا نود تاكرتاملا نم

 . رذه اذه نأ ىلإ لبق انأموأ دق انإف ؛ مولع نم سنه ةيصاخلا ءىدابملاب

 ىلإ ىغاشملاك « ىناهربلا ىلإ ىناحتمالا سايقلا ةبسن نإ : لوةي نم ىلإ ْغْضن الو

 ٠ ىب طع سفوس

 لعلا قيرط ىلع ةروك ذملا هذ ه ىه ةلكلا رومألا وحن ىلا تاساقلا فانصأل

 فرعتسو تايناهربلا ليصفت تفرع دقف ليصفتلا امأو , اهيف ىلكلا ص“ءالل فيرعتلاو
 . ىلدهلا ليصفت اذه انذخأم ىف لواحت نأ انيلع امثإو .رخأ عضاوم ىفرخألا ماسقألا

 بجز « هريغ هب فلاخي اذا و « وه ام هنأ ىلجأبا| سايقلا ىف لاما انحضوأ ذإو
 : لوقنف « لدحلا ةماند ميلعت عفانم نم هيلإ انرشأ ام عماوج عمم نأ انيلع

 تالآلاو « بولطم لك ىلع جلا طبنتست اهنم ىتلا مذاوملا انلصح اذإ انأ كلذ لوأ
 ٠ ناجرختم نيذاأت ص انك « املامعتسا ةيفيك انفرعو « اهطابنتسا ىلإ لصوس ام ىلا

  ريثكتلا امأف . هنيسحنو دحاو سنج لاعفأ ريثكت نم نكملا ضاسيترالا ىنعمو
 نأ جاتحي نم لاك انلاح نوكي الف ؛ ةدعم ةمولع» انل ةجلا طابنتسا عضاوم نوكت نأبف

 )١( ص ىلدج : ىلدحلا )١( هبشني اذهو || ه6 ن « م « ك ةصاخلا : ةيصاخلا :

 هى« ني« ك « د سنجب : سنحل || ن « م ةصاللا : ةرماخلا (؟) س هبشي اذهو

 || وه || كاذه : اذه (ه) س ام : نم (1:) نع(« ك « اسليبق : لبق :

 موك «ءاسءاناد : وه || كءاس6ضءن ل : نم || ك ء اص« ص« اب

 فرع:تفرع (4) م ك © ب ةيلك : ةيلكلا || م6 كء ب فاصار :فاصان
)7( 

 ن « دعضوم : مضاوم (9) م(« نءم( كءاسيد( ب )٠١( ماذإو : ذإو «

 )١١( سص ىف : نم
 مع م6 ك «ءاس امو و ن « د اهو : اذاعو || هن «م د

  (10تنعم « دتالآلا انفرعو ؛ ك ؛« اس تالآلا : تالآلاو )١١( هع م اكف : اك

 )١4( صدحأ ىف : دحاو || ص اح : ريثكت ) )1٠6ء ىلا ل :جانحي || ك سءالاح

 ) )1١هلعه ١ ه هلمفإ



 7 لدحللا

 انكم ائيش امإو ؛ ةضاي ر ردقلا اذه ناك نإ « ةضايرر امإ انل اذه نوكف لاعفألا كلت

 . كلذ نم انل دوجوملا ف فرصتتلا نم لصحمن ةكلمب متت ةضايررلا تناك نإ « ةضايرلا نم

 هجو لمي نأو © ىبرلا ىف هلمعتسي نأ بجي ام هدنع لصح نم ىبرلاب ضاترملا سيل هنإف

 . ةعفنم هذهف . المع هب نر مل هنكل « طقف امام كلذ ىف نيسحتلا

 ةلداحلا لاحت اذاع و « ةرظانملا ام لبق نء تفرع دهن  ةرظانملا ىف هعفنم امأو

 داجيإ ىلع ةردق (نل .تناك« بولطم لك ىلع سايقلا داجيإ لء ةردق انل تناك اذإ هن*الف

  اعم كراشتلاو عزانتلا لبس ىلع نانثا ضوافت اذإ و . هلباةم لعو ءىثلا لع سايقلا

 رعخآلا سايق لع بلطتي لك ناكف  ةيافلا ىفف كراشنلا امأو « لمعلا ىفف عزاتتلا امأ

 . امني ايف امل قحلا نيبتسي نأ ثباي مل ءرخآلا عضوم

 ارظاتمو ارظانم نوكي نأ زوجيف « نيهجو نم اماعتمو اماعم نوكي ناسنالا نأ امو

 عم هل لصحن ال ةبلغلاو مازلإلا ةدفتمو © هسف: عم دحاولل لصحن دق ةرظانملا ةعفنم نإف

 ارظانم نوكينأ زوجي و « الداجيو الداجمدد-اولا ناسنإلا نوكي نإ زومي ال اذهلف . هسفن

 عفت لهاا ةعاص نإ : انلق اذإ انأ نيبلا نمو . ةرظانم ةلدامملا تسيل اذهاف . ارظانمو

 هلواحي ىذلا مينشنلا نوكي الف ؛ ةلداملا ىف عفنت اهنإ : انلق انأك نكي مل « ةرظانملا ىف

 . هعفانم نم ادرفم اممق اذه نوكف ( ءىءن نيجراللا ضعب

 يسم ع تش ل سل يو لا ا ا 1

 كل اسس : ارش || كه :  ةضاير ... كإ[| ص ان :اذه || س امإو : امإ )١(

 هتعفص : ةعفص ( 4 ) ه نوكي نأ | : بسام (ع) اس دوجولا ؛ دوجوملا )١(

 اظ : نم تفرع | ه © ك « اس 6 ه ةعفس ؛ هئعشم (ه) || ن6 م ع سعب بن

 م 2« ك دانا : داججا(1) ه«د(« ناز ايد, : اذامر || هى د امإ| ن ءد

 ن ضوامت ؛ ه8 © ص ضراعت : ضوامت (7) م6 ل ل و, سايقلا )00

 س « ب رلا عوضوم : رثلا مضوم (4) نكس «ديىف : ىضفف || كل امأال : امآ (,)

 ن نوكيف : نوكي نأ زوجيف )٠١( سال مث ,م( 22 اسمث ا مل || م42 < اسو

 ,.. ةعشم || ك ءاظ : تاف مر) مد 4س 6 ه6 ب ارظامرأ ؛ ارظامر ||

 كا : املا (4) د ببسسلا ؛ تسيل || م ارظانم وأ ؛ ارظانمو )١6( نما( وا ) هفث

 ك نماداحنلا : نيحراحلا )١٠١8( 4) © اب نكي الو ؛ نركي ال ||

١٠ 
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 ىف كلذو « عفان لدج هنأ ىف لدحللا ىف ةدوصقملا ةعفنلا سفن ىه ةثلاثلا ةعفنملاو

 . لبق نم هانبب ام ىلع « مه ةقفاوم ءارآ ناهربلا ىلإ ءاغصإلا نع نيزح اها روهملا راعشإ

 رطعتملا عاتقإ ىف هتعفن» وهو « هل بسانملاكوأ « ةعفنملا هذه ىنزم اك ةعبارلا ةعفنملاو

 تاسايف الف « امل ئدابم ال مولعلل ئدابملا تناك امل هنإ : لاقي ام ىلإ تفتلن الو
 . ةروهشم تامدقم نماهياعسيقن نأنم ديالف« ابيلع ةيناهرب ةقداص ةيق.ة> تامدقم نم

 تنك“ نإ مومللل ىتلا ىدابملا نإف . ةهل ا هذه نم كلذ ىف ةيلدحلا ةعانصلا عقت سبل هنإف

 نم خضوأ امسفن أب تانيبلا نإف ؟ اهنيبت ةيادج تاسايق ىلإ ملعتملا رطضت مل « امسفنأب هن
 فات ىلإ اًضيأ ملعملا رطضي الف « ةبرجتلاو سحلاب نيبت امنإ تناك نإو « تازدملا

 فبرإو . تااالا ةداهشو « ةبرجتلاو « سمحلا ىلإ هي معتم لاب عزفي لب « ىلدج سايق

 هيبنتلا نأب نيبلا نم هبرق نوكي نأ امإف ؛ نيبلا نم بيرق كلذ عم هنكا ء انيب سبل نأك

 هيبنتلا نيب قرفلا تملع دقو سايق ريغ نم هيلع هبنن نأ بجيف « هيلع فقوي ريسبلا
 «هجتات لئاوألا نم ةبيرق تامدق٠ نأ ليبس ىلع نربلا نم هبرق ناكنإ و . ساقلا نييو
 . رخآ ملع ىف امإو « ملعلا كلذ ىف امإ « قداص سابق هلعو « هلا ال دايم نذإ هلف

 رو مثملا ىلإ جاتحبف « الصأ هلع قداص سايق ال هنأ زم : اولاق ام ىلع سعألا سيلو

 ةدافإ غلبي نأف « ىلدحلا ةنوعم امأ ؟ هيلع ىنب امي ةقثانل نوكت فو ؟ قداص

 د نيرعت : سمن || كل« اس ؛« س« د ءاب ره : ىه || س ةينالا : ةالاثلا )١(

 نم هانيب || م هل : مل || م - : ناهببلا ىلا || هن « د نيزحاعلاو : نيزحاعلا (؟)
 مه ,م(س الرؤالف ( ه ) سص دقعتيل :دّقتميل || ن ءاس ةعفنم : هتعفنم ؛ ( 5) ن انيب : لبق

 : اهنايث || هاممقب : امن (م) مذاو : نإ (؛) نءد الو : الف (1)

 اس عره : عزفي )٠١( كل ل : ةبرجتلاو ... رطضي الف ( ٠١ - و) ه اهون
 ن « د امأو : امأف || ه ابيرق : بيرق )١١( ه «© م لوألا لعملاب : لمتملاب ||
 ن ساقلاو ٠ صايقلا نيبو )١8( حن« د ل ٠ هيلع هبت نأ بجوف || نع د ةبيرق : هبرق ||
 :: ال 6( كل وأ : امإو | كل ءىدام : دام ك(14) © ص ا« ب ةجيلل : هجتنت ||

 مه مع صايف : اف || نع د ام: سيلاه || كل  موهءاس ا“ : ام )١١( ن سيل
 س ةفرعم : ةنودم )١10(



 ١ه لدللا

 اليبسد مي ال ان أك «ةمانق مولعلا ئدامب انماع ىراصق نوكيف « هتنوعم ىلإ ليهسال ناك نإف هيف

 تسيل ىلا ىئدابملا ىه ئدابملا هذه لب ؟ ىنإب اذه نم سيل ةقيقحلاب . |هةيدصت ىلإ

 ىه ىذلا ملعلا ىف اأن :٠ رخ أ لع ىف كلذ نكل ؛ ناهرب اهيلعو « ناب اهو « اهسفنأب ةدب

 أدبم ناكل الإو ؟ ناهرب هيف هل نوكي فيكف ؛ هل لوأ أدبم وه اهنم لكف « هل ئدابم

 هذه نم عفني لدحلا نوف ؛ أدب.ال ابولطم ملعلا كلذ ىف وه ناكف « ملعلا كلذ ىفرخآ

 ةرتمشم ريغ هسفن نوك.) « ةكرتشملا ةعئاذلا تاروهشملا نم ملعتملا عنقي ثيح نم ةهلا

 . هيلع ءانبلا نع

 تابثإل تلمع تاساق دروت نأ عضوملا اذ ةدروملا ةلثمألا ىف ةداءا ترح دقو

 « ةيقيقاا تاسايقنا ىهو « اهنأ ذاف . الثم. ةسدنولل ئدابم نكتلو « مولءلا ٌئدابم

 ةمدقم نم امم ةدحاو دج الو ىلوألا ةفسافلا ةعانص نم ىه ىلا « اهل جاتنإلا

 . قداوصلا ىلم اهداهعا دجت كنف ةلكريغ هنواوقي مي ةيرثك أ وأ « ةقداص ريغ ةروممشم

 كلذ عمو «ىلوألا لئاوألا نم ةقداص تامدقم نم ىدابملا ىلع تاسايق اودجو دق ءالؤهف

 ةروهمشم ىه ثرح نم تارومثلا اف اولمعتسا اف كلذ عمو . كلذ دجن ال : نولوقب

 . ةلرتشم ىه ثيح نع هانلمعتسا انإ : اولاقو « ةصاخ ىه ثيح نم لب « ةكرتشم

 1 مهحورش لمأت كلذ معي نأ بحأ نف

 جالا : ىلإ || ن « اس «س الإ ل- : ليبص || س دب + : الإ|ه « اس هنم : هيف(١1)

 : سيل( 1) * هعانقإ : ةعاق || م نوكي فوف نع ك« اسد نوكيو : نوكيف ||

 ه(6 ن(6© م(6 ك« دره : ىه(+) م -- : ءىدابملا || ! تءىش : ىنني || م سيلو

 نءد نوكيف : ناكف (ه) ه6 باد : هلإ|س هل: لوأ|| سىه  ن « د وهف : وه ( 4)

 ه ةزيقم ةزيمشم || ه ةيعئاذلا : ةعئاذلا |/ك عفن : عنقي (1) ب :  معلا كلذ ىف وه ناكف ||

 « ك«د ةسدتلا : ةسدنهلل ( 9 ) ه(«م6(© ص تسملع : تلمع (م) م ءانثلا : ءانبلا (7)

 ن « د ىه : ىهو || م اب نذاف 6 ك اهلدأف ؛ س اهمآاذاف : اهنأ ذاف || ص هع ||ه(6نءم

 سصءالؤهر:الؤيف(١١) س نيناوقلا ؛ قداوملا )١١1( م نم برفأ ىه : نم ىه :.اه(١٠)

 اس تاروجثم ؛ ةروجئم || ك :  كلذ عمو كلذ دجن ال نولزذي(1١؟) نءود :  ىلوألا ||

شم ةروهشم ىه : ةكرتشم ىه || م اهانلمعتسا : هالمعتسا )1١4(
 دا: لي )٠6( 1 ك ةكرت
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 لدحلا نوكي نأب تملم مك ل لدج ةءانص لصحن تسيل لدحلا ةعانص مث

 تايثإ ىف نكمي امي نايتإلا ىلع ةردق اهبحاص ديفي نأب لب « بطاخم لك عانفإ ىلع ارداق

 « هتهج نم عقو ريصقتلا نوكي ال ىتح « هلاطبإ لواحي ام لاطبإ وأ « هتابثإ لواحم ام

 . عانقإلا نع رمق اذك لاق اذإ و « صحي عانقإلا ناكل اذكلاقول هنإ : لاقي ال ىح

 ادبط هنوكنإف « بيبطااك ؛ ءايشألا رثك أ ىف لب « ئث لك ىف اضيأ كلذ سيلو
 ىتح « ضرملا عفدو « ةحصلا ظفح ىف هلعفي نأ ىحيط ام لعفب ةكلام هدنع نوكت نأ وه

 هجالع عني مل نإ مث ؛ اذكل ءفي نأ ىغبني ال وأ « اذكلعفي نأ ىغذي ناك هنإ : لاقي ال
 . بيطحلا كلذكو .هلعاف

: 
 لاطبا وأ( ؟) م تابثإ نم : تايثإ ىف || ك عابتا : عانقا (؟) اسنف :مث

)١( 

 س يلم : نع || هاذاف و ساذإ : اذإو || ص ناك لح :ول || اس هنأب : هنإ (4) م.لاطباو
 ن « دعلمعفي : هلعف || ك : املعهب || اس لمف : لعفب || اص :نوكت

)1( 

 || ضصررضلا لس : مفدو .٠



 نو لدملا

 سداسلا لصفلا

 ىهو ةيلدحلا سيياقلل ىلوألا ءازجألا ىف ( و ) لصف

 ضرعلاو عونلاو ةصاخاو دحلاو سنجل

 هيف رظنن نأ بجي ١ لوأو . موقت ءازحألا ىأ نم ةعانصلا هذه نأ رظنن نأ بجيف

 ثلاثلا بيكرتلا ىف رظنن مث ؛ هيلي ىذلا بيكرتلا ىف رظننف جردتن مث ؛ اهئازأ طسنإ وه
 رومألا اهئازحأ طسنأو . ةداملا ةهج نم لب « ةروصلا ةهجنمال كلذ عيمج و . هيلي ىذلا

 تامدقملا دودح نوكن هذهو . اهتاسايق فلؤت اهنم ىتلا تامدقملا اهنم فلؤت ىلا ةدرفملا

 تامدقم نع لئاسم نم متت (مإ تاسايقلا رئاسكة يلدحلا تاسايقلا نأل كلذو ؛ةلاحمال

 لم ةينبم اهنأ,ب تارمزعتلا قرافت اهنكل . سايقلا اهيلع ةجيتن ون هجوتتو « سايقلا اهنم

 . قا نييعتب ضيقنلا قرط نم نيءتبام لم لب « لئاسملا لع ةذبم تسإ كلتو « لئاسملا

 ىلا لاا سايقلا ف تامدقملا نإف ؛ تامدقملا الإ « عوضوملاب لئاسملا تسيلو

 اذإ مث . تماع ام ىلع ؛ لئاسم الوأ نوكتف « بيحلا نم بلطلاب ذخؤت قلئاسلا

 . تامدقملا نم افلؤمو « لئاسملا ىلع اينبم سايقلا نوكف « تامدقم تراص تماست

 نكلو « سايق ءزح نوكن ال ةلأسم ىه ثيح نم ةلأسملا نأالف « لئاسملا لع اينبم امأ

 ءزح اهنأل « سايقلا اهنم ناك « ةمدقم تراص اذإو . سايقلا هيلع ىنبب الصأ نوكت

 ةيضقلا نأ الإ . ةيضق ةلأسملا نأ اكو « ةيضق ةجيتنلا ْنأ اك « ةيضق ةمدقملاف . سايق

 ىل دخلا سايقلاب ةدوصقم تناكنإو ؛ ابولام تبمس ىملعلا سايفملاب ةدوصقم تناك اذإ

 ىلصحتف « هب رفظيل بلاي ام وه بولطملا نأل كلذو . اعضو تيس
 ؟ ةدئاف هسفن هنم

 كك « اس - : رظن نأبجيف (4) م6 م6 ك « اس « صا : ضرعلاو (م)

 : هجوتو (9) س نعو : نع (ه) ب - :ىذلا )١( ه*6نىفإ :وه (0)

 تدلس : تبلس ):١( مه(«م6 كه« اسالو : الإ )0 ه تاملعتلا : تايمرلعتلا || ن همننو

 سصساذاف : اذإو )05( اساس لئاملا..٠. افلؤمو(٠0١-14) د لئاسلا : لئاسملا || اس

 « ب ناك : تنك (١م) ماع اص ع سادس اير : نأ و || اس © سك: نأ ل 60

 تيم || م« 2ك © اس6 سس ب ادوصقم : ةدوصقم || م« ك « اس
 م(642 2 اس6 سء« ىبم :

 كل « اس ىه : وه 009( ك « اس « س « بادوصقم ناك : ةدوصقم تناك ||
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 نمال لاطبإلا وأ تاتا هياط 3| اخاونو وج ودب فيس ني قدت ا دلا هجن لوم اهإو
 موهفملا هبشي ام عضولا نم مهفاف . هتابثإ داري ىوعدو « ام عضو ىهف « قالا تيح
 :. .ىودذلا قم

 ةذوخأم وأ « ماهفتسالا فرح امهب انورقم « اهلباقع ةنورقم ةيغقلا تناك اذإو

 « دحاو اهعوضوم ةثالثأا ءذهف . ةلأسم ثيمس « ماهفتسالا فرح اهم انورمتم « اهدحو

 . راوتعالا فلتحم و . دحاو اهعوضوم موقّس امو

 عونلان ألو امون اهيفلومحلا نوكي نأز وجم الف ءةيصخش تسيل ةيلدخا ةمدقملا تناك ن إف
 « فنصلل امون سيل ذئنيح نوكيف « هت فنص ىلع وأ « صخشلا ىلع الوم لعجم نأ امإ

 سيل عون وه ثيح نم عر:] لمح نوكيف . تملع م « مزاوللا ةبسن هيلإ هتبسن لب
 لوطي ال ال « ليبقلا اذهلف . هل صخعشلا عضوب اصوصخم مزاوللا نم ءىش الو ؛ سمك

 اذوخأم عونلا نوكي نأ ىلوألا لب « ةيلدمللا تالومحما ىف عونلا ذخؤي ال « موق هيف
 . لدحلا تاعوضوم ىف

 تسل - وه ام قيرط نم الوقم « ايتاز اموقم لومحلا نوكي نأ امإ ولخي ال مث
 . نوكيال وأ معأ تماع اك وه ام قيرط نم لرقملا ذإ « وه ام باوج ىف لوقأ
 ىنعم ةقيقح ىلع الاد وأ « تاذلا نم ءزح ىلع الاد نوكي نأ امإف « ايناذ ناك نإف
 فدارالا مسار : فدا مسا وأ « دحلا وهف تاذلا ةقيقح ىلع الاد ناك نأف . تاذلا
 الاد از ناك نإو . دحللا نوكي نأ ىقبف « ةقيقااب لومحت وه سيلو « هيف ةدئاف ال
 هنأ ىف كرتشم هلك ذإ « اسنج باّكلا اذه ىف ىمس هلكف « تاذلا ىعم نم ءزحب ىلع
 ساسملاكو « ناسنإلل ناويحلاك « وه ام قيرط نم عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لوقم
 حيت يبي لبسللل ب بيس

: 
 ثيح || م «ب لاطبالاو : لاطبالا وأ || ن « ك تايثالا : تايثالاب || هتبلط : بلط

)١( 
 ك هلباقم : اهلباقم || ناذاف:اذإو (؛) كل :نس(؟) م وهذ : ىيف || موه ل

 كك« اسةذوخامو : ةذوغاموأ || هع« مامب : امع|| )١( ن« ك«سء« هراضالاب : رابتعالا

 )٠١( كل : هل
 هاء م 42 « اس ةيصخش : ةيصخش || مس : تسيل || اس ناك : تناك

)1( 

 ك ل : الوقم || ماح : اهناذ || ص عوضوملا + : نوكي
 || م عرلل : علا )١١(

 د - : تاذلا ةقيقح ىلع الاد ناك ناف (15) ن ©« اس« سوى د « بيىف : .نم
)١4( 

 دوأ:ذإ || سا لو نم (:8)ن -- : اهزح || م٠ ب ل اس لرمع : لومحم
(000 

 )١9( مهعنءمءكءاسءوء بى: نم



 ليدل

 قيرط نم هدحو اذوخأم ناسنإلا ناك نإو . ناسنإلا ىلد لوةم ناويملا نإف « هل

 لصفب ةضقانم باكلا اذه ىف مزلي ال هنإف ء« وه ام باوج ىف نكي مل نإ و « وه ام

 بالا .اذه ىف ةمسقلا هذه ىف قرفي ال هنأل؟ لوألا نفلا ىف هادروأ ام عيمحو « سذاا

 لب « لصفلل نيابم ءىث هنأ ىلع اسنج كانه هانيمس ام دروأ الو « لصفلاو سنحلا نب

 ناك . كلذكناك اذإو . لوألا معملا لمف اذكه . انج ىمسو ال ماعلا ىنملا ذخأ

 ةمسقلا .ىروكت وأ « كانه نيدودحلا لصفلاو سنا نم معأ انهه دودحلا سذاا

 . ةيذاك ةيضقلاو « ةصقان

 نأ حلصيو - تماع وه ام قيرط نم نالوقم اعم لصفلاو سنها نكل

 . امهم دحاو لكب متي ال باوحلا نأ ىلع . وه ام ءىثلا نع لئن اذإ امهب باجي
 لوقملا هنأب سنألا اذه مسر نذإف . فلس دقف « اذهل اناي كديزأ نأ جاتحأ الو

 مهدودح ىف نكي مل لصفلا نأ ملعت تنأو . وه ام باؤج ىف عونلاب نيفلتخم نييرياك لم

 قيرط نه ناك هنأ ةهج نء هنأ لب « ةفلتخم عاونأ ىلع لوقملا ةهج نم سنا فلاخم

 مع نيح لوألا مللعتلا ىف هب حرص مك  هنأو « لصفلا نأش نم ناك اذإف ءوه ام

 اذإن . دحلا اذه ىف سناا كراش دقف «وه ام باوجْىف نوكي نأ اص - ناهربلا

 باوج ىف الوقم وه نوكي نأ كلذ عنع مو « لصفلا هيف لخد اذه سنا ا. د> نا

 وه ثيح نم « وه ام باوج ىف لوقم وه اك « ممقم وه ثيح نم « وه ءىش ىأ

 باوج ىف لاقي نأ حلصي سبل هنأب هناس لصفلا نيا ىذلا سنا نوكي مث . موقم

 . نيرمألا نه ,عأ سأ وهف انهه ذوخأملا سنهلا امأو . ايلوأ الوق ود ءوقىأ

 )١( نيابم ءىش هنأ ( 4 ) اص نإ : نإو (؟) د دجو ؛ اس« با وه هدحو :

 ن « د نركتو : نوكت وأ (5]) نء«دازكهو : ازكه (ه0) ص : ٠ىش||ن « د انيابم ايش نوكي نأ

 || ؛ ب نالوقعم : نالوقم (8) اساس : ةمسقلا مقولاته  )٠١( مع اسد ح : نأ
 || س لوقم :لوقملا || ن « د مث : نذاف )10-٠١( ك هنأ : هنأو || س ل :لصفلا . .. لب

 اسد : ام || نا ثيح : وه ثيح (1) اص :ره || هوه ل : كلذ )٠6(

 مهنأ هنأ || مياس : هناي || هةئياع و ناع د نايب : نبا )١0(
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 سداسلا لصقلا  ىلوألا ةلاقملا 5

 لافي ال دحلا اذه نإف « ةريخألا عاون'الل ةيواسملا لوصفلا ىف ةببش انهه ىقبتو

 : لوقنف « ةيذاك ةمسقلا نوكتف « اهجرخت ال ةمسقلا هذهو ؛ اهللع

 دقو ؛ رذمتو رسعت « لمفلاب لوقملا ءايشألا ءذه ى لوقملا ىف انذخأ اذإ انإ
 عاقيإ عني ال نأ هروصت نأث نم ىذلا لوفملا ذخأ؟ نأ بجيف . فلس اىف اذه تفرع

 تماع اكو « ايلك نوكي اذهم هنإف « هيلع دئاز ىءمل هعنء اعاف ؛ 5-5 هيف ةكرشلا

 اهنأو «ىه فيكلوصفلا نأ تماع دف مث . فلس اهف كلذ ريذو « رمقلاو سمشلا سمأ نم

 قطانااك لصفلا روصن سفنف ؛ اهكروقت ىف لخدت ال سانجألا نأو سانجألا قحلت دئاوز

 صخشلا ريف لععقوي نأ عنكيالسسمشلا روصت سفن اك « سنحلاا نع اجراخ عقوي نأ عنميال
 اذك ةوق هل نيعم ريف ءىشث - تماع «  قطانلا ىعم نإف . هنع !جراخو هيلإ راثملا
 ةكرحو « ذغتو سح هل سيل ممج ىلع الرقم ىنعملا اذه نوكي نأ نهذلا مع الف ؛ اذكو

 امثإ لب . ةيوامسلا مارحألا ىف موق هلوقي م « ناويأا دحهل سيل ةلمحجابو « ةدارإب

 لوقم هعابط درجم ىنورف « كاذكناك اذإف . جراخ نم ىمأ  هعنم نإ اذه عن

 نم روصتملا نأ ٠ . اقطان هنوك سفن سيل ىرخأ بابسأب كلذ نم عونمم « ةوفلا ىف
 بابسأل ةمونم اهنكلو « "نيريثك ىلع ةوقلا ىف ةلوقم . امسفن ىف ةيلك ةروص سمشلا
 . نهذلا ىف روصتلا بسحم لب « دوجواا بسح ةرقلا هذه ثسيلو . اهروصن سفن ريف
 . بجوألا بجاولا ىلع ىرح لب « لصفلا دح مس رابتعالا اذه ترا اذإف

 ههذه : هذه ىف || د : اذإ | كءامس :ة1(+) اساذهو : هذهر (؟١)
 ؛ كك . ام. نس ىتعب ىو ءد ل :ىنعل || ناهعم : عم (8) س هلأش : نأث (4)

 هس قلو || ن6 امن نووي لك مح (5): مدحت 805م
 .٠.. ساحلا م( كل نحلل : لخد !| ناهقحمل : نحل (7) ن ء ب اهلإف : اأو ||
 سم مضخل 1 عم || ن ٠ د الو : الف )٠١( ك « بنعم ل : سنحلا | كا : رض
 : اذإف )١١( س ةدارإب و ؛ب ةدارإ : ةدادإب )١١( ن ء د ظظتالو : دفتر || مح: سبل |
 : روصتملا || نءام ٠ سصءودنعد نم )١6( ه(٠ مرهف : ىف رهف || م« كءاس اذاد
 ه ثدلص : ملص )051:0 د ا : لب درحرلا )2:22( ب.ررظنملا



 هاب لدللا

 بهذي نمم نكي مل نفلا كلذ مدقم نأل « لوألا نفلا ىف نايبلا اذه انرخأ ام'إو

 نأ انيلع بجيف « لوألا ميلعتلا هيف ىذاحت ثيح امأو . هل نطفي نأو « بهذملا اذه

 1 ةبمشلا لحضنو ( ككشتلا لوزي) هيلع اهجتم دصقلا ناك ىذلا باوصلا لع هبنن

 .نوكت ال نأ امإو «هل ةيواسم ءىثلاب ةصاخ نوكت نأ امإف تايضرعلا امأو « اذه

 دجوي ال ناك نإو « اماع :اضرع بلا اذه ىف هي واسم ةصا> سلام عيمح ىمسلو

 ىنعن سيل ضرعلا اذه نأ تماع دقو . هصاخشأ معت مل اذإ دحاولا عونلا ريغ عون ىف الثم

 اذهف . فلس ايف كل ناب دق سمأ اذهو ؛ ام هجوب ىهوجلل لباقملا ضرعلاب ىنعنام هب

 نإو « « ىوغاس] » ىف ىذلا ضرعلا وه اذه نكي ملو . واسم ريغ ضرع وه ضرعلا
 لع كانه ةمسقلا لعجن نأ كعنمع الو . كانه كارإ انميلعت ىف هبلإ بهذن ملف 2 ناك

 « هفصلا هذه لمع كتمسق تمعقو اذإو . كانه كلذ ىلإ انأموأ دقو « ليبقلا اذه

 تابثإ لك نذإف .اضرعو « ةصاخو « اسنجو «ادح : ريغال ةعب رأ تالومحلا تلصح دقف

 . هذه دحأ ىلإ هجوت امإف ؛ بلاطملا ف لاطبإو

 ؛ فلس ايف اذه تققحتن' دقو . وهام وه ءىثلا هبام لع لاد لوق وهف دحلا امأف

 ةمدقم ىف الو# ناكاذإ سنحلا دح َّنِإ : لاق نم لوق هيلع مزليال هنأ هتققحن امه تملعو

 . ءىذلا وه ٠١ لم الاد ناكو « الصفم ناكذا « الوق ناكو « عوضولل ادح نكي مل

 وه ءىثلا هبام ىلع لاد ” انلوق ريغ “ وهام ىلع لاد ” انلوق نإ : اولاق اموق نأ لع

 ذإ ؛ الاد سيلن « وهام وه ءىثلا هب ام ىلع امأو ؛ وهام ىلع لاد سنحلا نإف ؛ “ وهام

 « اةح اذه ناك نإف ؛ وه ام هب وه ىذلا هلمف ىلعو ؛ ءىثلا ةيهام لاك ىلع لدب سيل

 الك ىنأ الإ . وهام ود ءىشلا هبام ىلع الاد سيل بهذملا اذه لع سنحلا لوق نوكيسف

 صام:مل || همدقت  اس6©صءد(« بةمدتم : مدقم || هع« اسانذخأ : انرخأ )10(

 ه(مهيلإ : هيلع (") ه(«كنم ل : امأو || ن وأ؛مءدنأوأ:نأو || سس: نم ||

 ه):مر(م)هنك: نأ (7) كك ءىثلاب + : ةصاخ (ه ) نءىددس :ءىثلاب(:)

 هأ : اذإو )٠١( صا : كانه... الو (/١٠-و) ك انميلعتو : انيملعت ف ( 5)

 اص :هيء || هةةيقحلاب : هتققحت امم || نام : امم ):١( س تلعج : تلصح )١١(

 هوه وهام : وهام || ن « د « ب وه وهام : وهام 6 مه« كءاس«ساذإ : ذإ )١8(

 صا : رهام... ناو (/مثو-1م) تء«ددذنإو : نإف 04( ن هب : هيام ||
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 سداسلا لصفلا - لوألا لاقملا 6م

 وه ءىثلا هبام بلط نيبو « وه ام بلط نيب قرفاا ام لمأ نأ تد.تجاو لب « تدرأ

 ردعت 6 كلذ باوحل حمير ام نيب و 6 اذه باوأ حل صبر أ نسب قرفلا دجأ ىتح ( وهأم

 . فلكا ِن' اعون مالكا اذه تأرو 4 رذعتا لك ىلع

 ء دح ديل ناكولو « دحلا متددح دق اذه ملوقب نإ : ضرتعي نم ضارتعا امأو

 نم بيجأ دقف . ةياهنلا ريغ ىلإ سعألا لسلستيو ؛ رخآ دح دحلا دل نوكي نأ بجول
 دحلا هيف لخد قاطملا دحلا انددح اذإ انإ : اولاذ مهنأوهو : هب مثقأ تسل لوقب كلذ

 : ىرخأ ةم دحن نأ جتمت مف ( هسفأ

 سب ذإ ؛ لعفلاب دحلا دل ىدح وه « قلاملا دل ىدح سيل : لوقأف انأ امأو
 ذإ « دحلا دحل ةوآلاب ىثم ادح قاطملا دحلل ىد- ناكنإو « دحلا دح وه زلطملا دحلا
 فيك ةيهاملالم الاد الوق وه سنإل دحلا دح َدَحَّلإ . لعفلاب سيل هنكل « دح دلا] دح
 لع لاد لوق هنأ سيل ناسئإلا دح دح نأ مي . دحلا ةيها٠ ىلع الاد الوق لب ؛« ند
 « دا دح تماع اذإ ىنكل . ناسنإلا ةرهام ىلع لاد لوق هنإ لب : نك فيك ةيهىلا
 لك نيأزح نم فلو. ظفل دحلا دح دح نأل ؛ دحلا دح دحأ نأ كلذب ىلع لبس دآ

 ع رخآلا ءزحلا دح ىل لضح « نيأزملا دحأ دج ىل لصح اذإف . دج اههتم داو
 انءاطعإ نإ : اولوقي نأ بجي ناكف . نيأزحلا دح نم فلؤم هنأل ؛ةل+ا دح ىل لص
 دحل انئاطعإ سفن كلذ نإ : اولوةي نأ ال « كلذ ىلإ ليبسأا للمس قاطملا دحلا دح
 اولاق اذإ مهنأو « ةياهنلا ريغ ىلإ كلذ عوقو نع اوزرمق نأ بحي هنأ مهنم انظ « دحلا

 :امأو (4) نرذعتو : رذعت || ن « د كاذو : كلذ باوحل حلصي ام نيب م ( )١
 : برجأ || ن « د ةياهت : ةياهلا || ص س : دح دحلا دحل نوكي نأ بجرل ( ه) اس امأف
 ن « د ام كلذو : مهنأو هر || سوه : وهو || ه6 بتسلا : تسل (5) ه تبحأ
 :دحل (8) م « م ء اس هدحن : دحن || هىلإ ل : جن || همر : لف (7) كل :  انإ ||
 م « كل « اس « س هنكل : هنكل دح ص608 ص رنإف : نإو (91) مادس س دحلا
 ص لوق هنإ ن ؟ د لوق : الوأ )١١( نلاد لوقف : الادالو: || هدح :دحدح ||
 س الاد الوق وه : لاد لوق هلأ || ه م : دع || ن « ص «د اد : الاد ||
 هد : دعدح || ك © ص ل :دحادهع دع نأل || كده ادع دع : دا دع (١؟)

 ن « هد لوقن : ارارقي || مناكر :4 ناكف || د - : نم (19) اس ىف ؛ ىل )١4(
 مدح ؛ ه «ك دحلا : دحلإ| ك - : كلذ || ن « هد نولوقي ممأ : اواوقي نأ (15)

 ن(ة6هاظرو:اظ )١0(



 هو لدحلا

 اورلطي ىتح كلذ مهءزلب سيلو . ةياهنلا ريغ ىلإ باهذلا نع هب نوصلخت, ىذلا وهف اولاق ام

 «دح د ادحل نوكيف ءدح دممل ناك نإ هنإ”” :لئاقلل اولوقي نأ بجي لب ؛ هنم صاختلا

 ةهاد له كدب لوف لصدح ع لهل هلا دع اذإ هنآ اه تعا اذإ ةضقملا ذهن
 كل اذه مل الث ء ه١ غورف» اضيأ ىرخأ ةرم لعنلاب دح دحلا كلذ دحل ناك « ءىثلا

 سلف . اضيأ كلذ دحم نأ !مزلي هنأ تينع نإو . لعفلاب ادحاو ائيش انددح امئإ انإف

 انرلع ىلسسي ءايشألا نم مثلك لب . لعفت مل انئش نإو انلمف انئش نإ لب « ائيش دحن نأ انمزلي
 دحلا دحننأ ات انكلو؛ءزاللك هنولوقيام ناكل ءىش لك دحت انك ولو .هدحم الف هديدحن

 نأ انأش نإ اننكع ثيحب انرمد اذإ لب . ةياهنلا ريغ ىلإ بهذن ىتح كلذكو « دحلا دح مث

 رومأ ديدحت ىلع ةردق انل ناك امب رف لعفل  دحت نأ جتحتن لو هلع انرصتقا « انل نوناق, دحت

 لوقن ىتح ؛ عاضوألا ديدم: نوناق نم لاكشألا ديدحتك « دحاو نوناق نم ةيان الب

 .عالضأ ةعب رأ هب طرحب لكش هنإ عبرلل لوقنو ؛ عالضأ ةثالن هب طبحب لكش هنإ ثلثلإ
 . لعفن اب ال ةوقلاب كلذ نإف « ةياونلا ريغ ىلإ كلذ ىف نوبهذت محنإ لئاقلا عينت انمزلي الف

 وه ام ةلوهسم ديدحتلا انيلع لبسو ؛ لعفلا نم ةدرقلا ةوقلاب ىلكلا نون اةلأ انملع اذإ سيلف

 . لعفلاب هلك كلذ انددح دق انك« عقاولاك

 أ هنأهل لسنف « ةوقلا ف سمأ كلذ نأ دح دحلا دحلف : هلوقب لئاسلا ىنع نإ امأو

 ارومأنأ انماس اذإ لاحم الو ٌفْلَح انمزليالو . ةياهتلا ريغ ىلإ كلذ رارهتسا زوو «ةوفلا

 . اهل ةياهث ال ةرقلاب

 همد#لا هذه (؟) ماس :دحلا | هس ؛كاذإ : نإ )١( س مهمولي : مهمزلب 01)

 : غورفم (:) مه ع ك اهنأ : هنأ || م ء اس « س تينع نإ : تينع اذإ || كاع « اذإ

 نءددحأ : انددح || ساذإ : امإ || نءدىنإف: انإف (ه) دن ء«دالو-: الف || ن غرفت

 ن دحأ : دحن || ن٠ د ىنمزاي : اسزلي (1) ه دد ؛ ن دحأ : دحن || ن « د ىنزاب : انمزاي ||

 ت'ش : لهفن مل انش نإ و العف انش || اس :  اعئش نإو انلمف || ك ل : انئش نإ لب ||

 ىلع :ال (و) ه انكو : اكلر () ه اريثك : ريثك !| ن « د لمفأ | تثش نإ و تلمف

 : هلال ! داطحم : طرحت )١١(  كرومألا : رومأ | كك : ال || هامل و ماذنك ؛ نعد

 : ةعبرأ|' اس ا : هب || ك © صلو واس : هنإ || ه لاقي و ؛ ن « دلونأو : لوقو || مثال

 كن هلف : هلك )١4( كك لمع : لهمو (١ ن ع د عينشتلا : لئاقلا عين || م عدأ

 : هياملا )١١( نءد 0: هل || ه٠ مةرقلاب : ةوقلا ف || س كلذ ناكنا : كلذ نأ )6(

 ن « د هانتم ريف هنأ لسناو |
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 سداسلا لصفلا - ىلوألا هلاقملا

 نإف ؛ قح هنإ لوتن اناف « ال مأ هسفن ىف قحوه له « هل لذ ىذلا اذه ْنأ امأو

 اذهو .دحلا ةيهامىلع لادلوق هنأ وهو هل ادحن اك « لعفا,ىلإ جرخأ اذإ دوقلاب ادح ددلل

 . ار له كلذكو « دحلا دح ةيهام ىلع لاد لوق هنأ وهو ؛ دح طرشلا كلذب اضرأ

 كلذ هيلع لديام ىلع لدي مما وهو « تءاملا قطا ىحلا ىلع لدي ناسنإلا نأ امو

 تناك ىتح ؛ تاهانيدسف مساب مسالا كلذ ىلع لأد هنإ ثيح نم هاني نإف « لوقلا

 لولدم نوكيالو « كلذ لمان نأ انل ناك « تئاملا قطانلا ىلا مسا وه ءىثل امسا

 لولدمو « هسفن ىنعم اوه ناسنإلا لوادم نإف « ناسنإلا لولدم وه س وهو مسالا كلذ

 نأ اضوأ انل ناك مث ناسنإلا ىع لدي ثيح نه ناسنإلا ةظفل وه « ت وهو « ممالا كلذ

 مساي ناسنإلا ةظفل هانعم نوكي ال مماب ناسنإلا ةظفل ىلع لدي وه ثيح نم ؛ ب ىمسن

 «ناسنإلا مسا مسا وهام ىلع لدت ج نوكن ىتح ؛ ج هانيمسف ناسلإلا ىنعم ب نكي ملاك

 نونافلانأل ءهيف ةدئافال هنأل ؛ كلذلعفنال انككاو ةياهنلا ريغ ىلإ كلذ لعفن نأ انل ناكف

 . بيرق نع لوانتم كح بيرتلاب اهل نوكيف روكدتو ددرتت ةفيصالا سبل هنألو « رهاظ هيف
 . رهوجبا ىلع ةلالدلا ىف ىأ ؛ مسا ماقم موقي لوق : هنأ همحرو دحلا دح اذهف

 هظافلأ نم لهجي نيلوقلا دحأ ناك اذإ نوكي اكإ كلذف « لوق ماقم موقي لوق امأو

 لدي ءرخآ الوق لوقلا ىف لوهح لا ىف ظفللا دح ْذخأب عمتجم ام نوكؤ هدح ذخؤيف « ةظفل

 . لوألا لوادم ىلع

 هن لعفلاب : لعفلا ىلإ || ك « ب جرخ : جرخأ || مدح : دهن (؟) نءددأ:مأ (1)
 اس كلذ : لاد || معكءاسا :هنأ || م«6ن«كءىاس«سءد(« با :وهو هلادح ||
 الا | نءدلدي : لاد (ه ) نهنأ هتلعام ل : ةيهام (؟) سيلا : ىلعأ|
 : نوكي || ن « ص « دءىثل ممأ : ءىثل امسا(1) ن « ك « اس « س « د : ىتح || ن « د ىنعملا
 سه ل :وه || ك كاذ : كلذ (4) هاف : ناف || ه مسالا : ناسإلا ( 7) س لدي
 م« ك « اس . س « بغفل : ةظفل || س « ب لولدم :*لدي (9) ن « د لفل : ةظفل|| ند
 نألو : نأل || هك نكلو : انكلو || سةياهت : ةياهلا )١١( .هاس : حنركل# ىتح 6
 ك - : ماقم )١0( ه ةفص [  خسنلا ميحبىف طقن نودب ] ؟ ةعنص : ةغبص )١5( م(« م6 ك2 س
 ن « د لوهمملا ظفللاو لس :رخآ || ك « س ظفل : ةظفل )1١( سس مسالا : ممأ ||



 لدجلا 5١

 ٠ هتيهام ىلع ةلالد ريغ نم عوضوملا ىل سكعنس لوم وهف ةصاخلا امآو

 موقتت ىذلا ىأ « نوكيال نأوع وضوملا ةمربطل نوكي نإ زوجي ىذلا هنإف ضرعلا امأو

 لب « ٌطرعتال نأو  همزلتو هياكل ناك نإ و - ضرعت نأ نكمي مث ؛ ءىثلا ةعيبط اهنود
 . تملع ام ىلد « ةثالثلا دحأ وه سيل ىلكوه ذإ ؛ قرافت

 عوضوم ىف دجوي دق هناف ام اعوضوم قرافيال ناك نإ و « ضرعلا نأ نم ليق ىذلاو
 فنألا ةعيبط ىفوه ام قرافت دقف فنألا قرافت مل نإو ةسطفلا نأو « هقرافيورخآ

 مزلت نأ اهنأث ضارعأب نواوقي ام ضقون اذإ ضقنلا نع ىجن ال لوق ىهف « دجوت الف

 « اياوزلا داحلا ىلإ سايقلاب ضراع هنإف نيتمتاقل !ءاوزلا ةاواسم لشم « هل ضرعت ام

 « دح الو « سنجب سيل ىلك وه ذإ « كلذ ريغو « نيقاسلا ىواستمو « ةيوازلا مْتاق ىلإ و

 . قرافي ال هنإف كلذ عمو ؛*ثاثملا وهو مسن ةصاخ ناك نإو « ةصاخ الو

 هعوصضوم ظفحب ال نأ امإ ضرعلا نأ نم لاقي ام ىلإ تفتلت نأ بحي ال كلذكو

 تاعوضوم ىف فلتخي لب ددعلاب هاظفحي ال نأ امإ و « فعضيو دتش لب ؛ فيكلاب

 لوألا ملعتلا ةمسق نوك نأ هبش : لوقثو . كلذك ضرع لك سيلن « !هبءوتسي ال

 ىلإ ةصاخلا مسقتف دوعت اهنأك ؛ ضرعو ؛ ةصاخو « سنج ىلإ : ةثالث ىلإ وه لومحلل
 ىنعم ىلع ةرم لدت لوألا ملعتلا ىف ةصاحلا نوكتف « ةصاخنا ةصاخ هل لاقي ام ىلإ و « دح

 :اهنود (4) كا :ىذلا (ع) ه(6نءد( ب ةيهام ؛ مةيهاملا : هتيهام (؟)

 مه © ن © ل « اس« د « بدهلكل : هيلكل || مه ضرفت : ١ضرعت || ه«'ن «© م « د هنرد

 ك:ريخآ (7) اسعءس :امإ||نءدىف:نم )١( ن  :ره|| بوأ:ذإ ||

 : نينم اقل || ه6« م« ك « اس ء س ناف:لثم () ملل :نأ (م)  سوهف :دقف ||

 ن « د اياوزلا : ةيرازلا || ه « كداجيإ : داحلا || ص نينمتاقلاب ؟ د « ب نيتمتاقلا

 ك - : هلاف )١( 4 سنج : سنجب || ك - : سيل || ك « اس لك : ىلك )٠6(

 معك < اس © س ددعلا : ددعلاب || ه « ن « س « د ظفحب : هظفحي )١0( نعيد :نم )١0(

 ةماخ (11) 6مم + : ضرعو||ه :  ىلإإ| سىه:وه )١0( كا :ةمسق (14)
 2ك أ : ىعم || د - : ةرم || ه :  لوألا || ه6 م« ك « اس « نس « ب ةصاخ ةصاخ : ةصالن

١. 



 سداسلا لصفلا - ىلوألا تلاقملا 55

 لكن صخألا امأو « واسم لو# لكف معألا ىنعملا امأف . صخأ ىنعم ىلع ةرصو « معأ

 م ريثك اذه لثم نأ تملع دقو . اموقم كلذ ةلمح نم نكي لام

 بانك ىف ةنورعملا ةصاخلا رخآلاو « مسرلا امهدحأ : نيينعم لع لدي صخألا مث

 ةصامللا لصو مسرلا ىلع عقت ةقيقحلاب ىه ىتلا انه ةصماحلا دح نإذ . “ ىجوغاسيإ ”

 3 درقم رخئالاو 6 لوق اهدحأ نكل َ سكعن. لوم امهنم دحاو لك نإف « ةفورعملا

 ةمصاخشاو « مسرلاو « دحلا رعي ام ةصاخلاب ىنع'«لوألا ميعتلا ىف ةمسقلا تنل املو
 ةصاخلناو م.رلا معي ام ةصاخلاب ىنع ةمسقلا تعبر امم . ةدرفملا ظافل ألا ىدحإ ىه ىلا

 ةقلطملا تادرفملا ىف رظنلا ىن.انهه ةدئاف ال ذإ ؛ ةدرفملا ةصاخلاب انهه لغتشن ملو ٠ ةدرفملا

 بحيث يحو ؛ ئدابملا ىف كلذ نإف ؛ كلذك ىه ثيح نم « هجوب اهيف بكرت ال ىتلا
 . طئاسبلا ىف ملكتن نأ

 ثحبلا اذه بسحب اهاوحأ ف لتحت الو ؛تالوم#لايف ملكت نأ ضرغلاف « انهه امأو
 ىذلا وهو ماع ىنعم ىلع ةرات لدت ةصاخلا ةظفل تراص دق: ؛ بئرالاو ةطاسبلا ةهج نم

 ىلا ىهو « هنم صخأ ىنعم ىلعو ؛ “ ىج وغاسيإ ” ىف ةروهشملا ةصاخلاومسرتاو دحلا معي
 باتك ىوكذت ىلا ىهو « ميملا نم صخأ ىنعم ىلعو ؛ ةروبشملا ةصاخناو مسرلا عت

 . انهه تكرت دقو ؛ “حج وغاسإ ”

 : ةقيقحلا اب || يم < : ىلا (4) ن « د ةصاخلا هذه : كلذ (؟١) ن«كءاس« سءدامأ: امأف(١)
 هلدب : مي || ه6 م ىنعأ: ىع (1) س سكعنإف : سكعنم (6) ك ةّمّقحلا ؛ اس ةةرقحلا
 د ةهجب ... طئاسلا (١؟ )٠١- ك ةدرفملاو : ةدرفملا || ه لمعتس : لغتش (ه)

 . ةنايصو نيت ةنس هلا ىذ نم نب رشعلاو ثلاثلا مويلا يف هنم غارفلا قفاوو ؛ هنمر هللا دم ءافشلا باتك نع مهاسلا ءزهلا متل : اهه )٠9( 42 « أس ىلع : .لعو (١؛) م طئابلا : ةطاسبلا )١0(
 . . . تالوقملا ىف اهرابتعا ةرفكو روم الا ءذهرحن ةدعملا عضاوملاب عافتنالا ةيفيك ىف لصف ٠ ٠ ٠ نماثلا ءزللا هول و
 :. [ا] هج توتا انه ىلإ ] ٠ ك ةسدقملا حاررألا ىل- مالسلاو همالسر هلآو دهب ندرس لع هتاولصو « هدر هلل دمار



 7 لدحللا

 عباسلا لصفلا

 رومألا هذه رمت ةدعملا عضاوملاب عافتنالا ةيفيك ىف (ز ) لصف
 تالوقملا ىف اهرايتعا ةيفيكو

 . لاطبإلاو تايثإلا هجوتن الإ و ؛ لئاسملا تالومم لعجت ىتلا رومألا ىه هذهف

 ؛ رسعأ هلاطبإ نإذ لهسأ هتابثإ ام عيمج و . رسعأ هتابثإ ام اهنمو لهممأ هتابثإ ام اهنف

 ىفككيف طئارش تابثإ ىلإ هتابثإ ىف جاتءام لكو . لهسأ هلاطبإ نإف رسعأ هتابثإ ام عيمجو
 « دوجوم هنأ تبثي نأ لدحلا ىف هتابثنإ ىف جاي دحلاو . طرش لاطبإ هلاطبإ ىف

 نأ ىأ « ىنعملا ىف مسالا وه هنأ تبثلو « واسم هنأ تبثيو ؛ ىباذ موقم هنأ تبثيو

 . ممالاب لولدملاوه وه هب لولدملا

 . اذه تسماع دقو « نكمي ال لب « دوجرم هلأ تبثن نأ جاتحن الف ناهربلا ىف اًمأو

 نكي, مل ايرو « ةرمشلا بسحب لب « ةقيقحلاب ال نوكت دق لدا ىف دودحلا نأل كلذو

 طرش حاضيإ ىلإ ناهربلا ىف جاتحن نكالو ؛ قم ةةلمح نكت مل اع ر لب « دمي ادح نظام

 دقو , امان ادح نوكي ىّتح ىنعملا يف اي واسم مومعلا ىف ةاواسملا عم نوكي هنأوهو « دئاز

 . لدحلا ىف هيلإ جات ريغ اذه نوكي ال نأ نكك و , اذه فيك تسلع

 تبثبو © مودم هنأ تيلو ©« دوجوم هنأ لدحلا ىف تبثي نأ جاتحيف سنملاا امأو

 .رهوحلا ىف تسل اهمنأو«ةيواسم اهنأو  ةدوجوم اهنأ تبثت نأ جاتحن ةصاخملاو . رعأ هنأ

 ةدام نم نكل , سكعنم ريغ هنأو « موقم ريف هنأو « دوجوم هنأ تبثي نأ جاتحي ضرعلاو

 :لهسأ .٠ .نام (8-1) م لئاسلا : لئاسملا || م تالومحب : تالرمم || مس: ىه (6)
 هل :دحلاو||م ءاسءس«بءلس : هلاهإ (7) ب لكف : لكو (5) اس ء سعى ب

 مه(6م اس6 ص 6 ب : لرمج : دومجوم || نءمء اب ل : لدحلاىف || ن ءملدحلا ىف

 أدح )١١( اس كاذو ؛ كلذو )1١( مدح :ىف )0٠٠١( معن(6مءاددس :ره (ى

 : ال نأنكير (14) 2 بنأ: هلأ )١18( نعد نم ل :نك || هد دحلادح . ص
 نا : جاحم (15) مد : دوحجرم ...تيرير )160-١0( تن « د نأدمسالو

 م ضرعلابو : ضرعلاو )١(

١6 



١6 

 عباصلا لصفلا  ىلوألا ةلاقملا 55

 دوجولا ىلإ هيف جاتحي سنا نإو « ركذام لك ىلإ هيف جات دحلا نإ : اولوقي نأ سانلا
 دوجولا ىلإ هيف جاتحي ضرعلا نإو«ةاواملاو دوجولا ىلإ اهيف جاتحي ةصاخللا نإ و« ميوقتلاو
 كلذو « رخآلا نم انابثإ بعصأ دخلا ىلعي الوأ هيلإ ترشأ ىذلا قيرطلا امأو . طقف

 سنكلاو ةصاخلاو ضرعلا ىفربتعي ام ددع لعجي و « هيف ىعارب نأ بجي ام ةرثك ةهج نم

 هتايثإ لبس ضرعلا ْنأ نوكي نأ بجويف روهششملا قيرطلا امأو . ضعبل هضعب اب راقتم

 نونو . ادح هتابثإ لمسو « ادح هتابثإ بعص دحلاو « ادح هلاطبأ بعصي و ادح
 هنأ الإ . قلطملا تايثإلا وحن دعت ىلا عضاوملا ىه ضرعلا تابثإ و دعت ىتلا عضاوملا

 ثحابملا عب” ىف نإ : لوقي, لب « هب حرم هر لوألا ملعملا الو « بهاملا اذه ىنبجعي سبل

 ضرعلا ىف لاقي نأ جاتمي ام نإف . دحلا ىف هب عفتني امل عضاوم دحلا ريغل ىتلا عضاوملاو

 دح هنأ نيب نأ ىلإ دودحملا دملا ىنمم تايثإ ىف 4 يلإ جاتحي دق « تابثإلا قيرط نء

 . دخلا ىف لاقي نأ جات-ف ةيواسم ىه ام قيرط نم ةصا٠"٠ ىف لاي نأ جاتحي ام نأو

 . دحلا ىف هلث٠ ىلإ جات ىرهوج وه ام قيرط نم سنأا هب تبثي نأ جاتحيامو

 هذه نم دحاو لطب أ ناذ« دا تابثإ و هيلإ جاتم هسفن سنحلا تابثإ نإف اضييأو

 ترف « بورضلا نم برمذ ىف اهايإ اكراشمو « هذ الك اشم نوكيف « دل ا هب لطب

 ليبس ىلع « عيمح ” نأ نظف « اهيلع تللد ىتلا ليبسلا ىلع « لك ”و “ عيح ” ةظفل
 ضرعلا نأك « ضرعلا ىف ىّتح « اصاخ اثحب باب لك ىف نأ ىملو « دد علا موه

 دوجولا دعب ثحبب نأ ب جي امع ثحبلل لب اقم ثحبلا كلذ « ثحب صاخ ىلإ جاتحي سبل
 . اضرم هنوك ىف كلذ ىفك ادوجوم ناك اذإ ءىثلا ناكو « سنحلا لاح نم

 اس : ىذلا || ن« د قيرطلاف : قيرطلا املأ, (؟) م ةركذ ؛ ركذ )١(
 ه6 ن« اس © سعء دنوكي : نأنروكي || هبجوف : بجويف (ه) د كلذ : كلذو ||

 : ادح ... دحلاو || س هلاطب[:هتابإ (1) ه ءاس6 سفلاطإ : هتابثإ || اس ليس و : بصي و]
 . دا :دعل || م ضرغلا : ضرعلا || نس جاتنإ : تامثأ || اس ىذلا : ىلا ( ) اء

 ل : ضرعلا || دنأو : ناف || ه«م ح : عضارم (4) (نءددح :ىف (8)
 امو دودحلا ىف هلثم ىلإ : اهنأو..٠. هيلإ(١١-٠١.) نعد :دق(١٠)ن « د ةصاخلار سنحلاو
 م « اس نين : ني || ص هنأ : نأ || م « اس دودمل , ه ء« س دردملا : دودحملا(١) نع«د

 سس : هب )1١4( م < اس - : هيلإ || د جاتحيف : جاتحم 0 د ةيواستم : ةيواسم )١١(

 س مومعلا : مومع (151) ه« م هيلع : اهلع || ص ىذلا .: ىلا 6 س ثدهخ : ترفيإ|[ن « د

 لباقم ثحبلا كلذ || نء« ماك : امع )١0( ه « م © اس « ص « ب صاخ ثحب : اصاخ انحب ||
 8 س ىف لس و ىنك || اص سنجل : سنحلا 600 3 : ثحب نأ بج امع ثحبلا



 3 لدملها

 هدوجو و ام لك نأ مهوب ضرعأا باب ىف صألا هيلع ىرحأ ىذلا نإف ةقيقحلاب و

 ضرعلان إف « تابثإلا عضاوم ىلع هيف رصتقا ام'إ نوكي نأ هبش نكلو « ضرع وهف ءىثل

 . ءىثلل دوجواا ةينايثإلا هيئاعم نع ثحبب نأ بجي امإ

 جاتحلا ىنعملا اذه ردق نم غلب مل كلذلف « ىباس ىنعم تابثإ وهذ « موقم ريغ هنأ امأو

 تابلإ ىف رظنلا مرح لب « باب دارفإ ىلإ سن او دهن هتابثإ نود ضرعلل هتابثإ ىلإ

 عضاوم داريإو « وهوهلا ىف رظنلا دحلا ىف رظنلا ةهج نم مزل هنكل . دحاو باب فض رحل

 ؛ دحاوب سيل وأ دحاو اذكو اذك ىفرظنلا كلذكو « وهوملا باب ىف لاطبإلاو تابثإلا

 دشألا لبقي دق تملع دق م ضرعلا نأل « ىرحألاو ىلوألا باب ىفرظنلاب مهاز

 الو . ضعب نم ضرعب ىلوأ كرتشت نأ اهنأث نم ىتلا ءايشألا ضب نوكتو « فعذألاو

 نم لدحلا ةعانص هديفتام لك ةدمع نألو . ةصاخ وأ « دح وأ « سنج وه ايف كلذك

 نإ و« رومألا نم ريثك ىف لكس دقو . ىرحألاو ىلْؤألا قيرط لدحلاا ةعانص ىه ثيح

 ( ىرحألاو ىلوألا ةقيرطب ناعتسبف « تسيل وأ هىثا ةدوجوم ىه له « ةيضرع نك مل

 كش ال هتيتاذ تاع ثرح نم ىتاذلانإف « ضرعلا ىرجم اي راج كلذنع ثحبلا لعجف

 ىرُج ىرخجي نأب لبي مل دوجول اب هنم عنق أم لك لب «© هلدوجو»٠ وده امل هدوجو ف

 ةبسل لكو . ءىش ىلإ هتبست بسحب وه امإ ءىثلل ةيقلخألا رابتعا نأ لعو . ضرعب ام

 معي : نع ثدي .٠.٠ هبط نكلو )١( ه6 م2 ًاسءىشل | : هدوحو :|بحصي: مس )١(

 : ناإف || اس مضرم : عمطارم || ن « د نم تب نأ بجي امنإ ضرعلا نأ وهو دحاو ءىش انهم
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 عياسلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 1

 ؛ ءىثب ىلوأو رثآ اذك له هنأ نع ثحبلا باب دي ز نإ بابسألا هذه نم ضرعت ةضراع

 اصوصخو ءرئالا ىف مذاومو وهوملا ىف عضاوم تدازف « رثآلا بابب بابلا ممرو

 . عانقإلا هبداري امي رظن هبشأرثآلاو ىرحألاو ىلوألا ىف رظنلا ناك اذإ

 دحاو باب ىف لصفلاو سن !لعجو « دخلا ىلإ تفيضأ ةصاخلا نإف هلك اذه عمو

 تا.ثإلا عضاوم ىلإ عضاوملا نع ثحابملا تلحلاف « ميوقتلاو ةيتاذلا ىف امهكارتشال

 . لصفلا عضاومو « سنأا عضاومو « رثآلا عضاومو ؛ ضرعلا عضاومو قلطملا
 دقن مضاوملا هذه تيطعأ اذإن . وهوملا عضاومو « دحلا عضاومو « ةصاخلا عضاومو

 . ةيلدإا تاروادللا دنع اهلاعتسا ىف نوناقلا ىطعن نأ جاتت مث . اهاك عضاوملا تيطعأ

 : لوقنف « الصحم وهوملا ىنعم انل نوكي نأ ىرحلاب نكلو

 : ةثالث ناعم ىلع مسرلاو راصتخالا قيرط ىلع لاي وهوحملا نإ

 سرفلاوه وه ناسنإلا نإ لاب اك « ىسنج ماعىنعمىف ائيش كراش امل وهوه لاقيف

 . ةيئاسنإلاب ورسمع وه اديز نإ لاقي أك « ىعون ماع ىنم« ىف لاقيو . ى هنأ ىف

 . ضرألا اذه وه اديز نإ لاقي م « ىصخش صاخ ىنعم ىلع لاقيو

 ةياياثالا امأن . ةينادحو ىلإ درت مث « هجوب الوأ ام ةيليذلا هيف وه وه هيف لاقيام لكو
 . موهفم اضيأ ةدحولاو ؛ موهفف ىعونلا ىنملا فوه وهو « ىسنملا ىنعملاب وهوه ىف
 : اناوةك « عوضوملاب ةدحولاو « نيضرعلاب ةينش آلا نوكت دقت ىمخشلا ىنعملا ىف امأ
 ىذلا عمتملاب ةدحولاو ضرعلاو « عوضوملاب ةينيبثالا نوكت دقو . بناكلا وه ءانبلا
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 ةرثكلا تناك ارو . بناكلا اذه وهوه ديز : انلوق لثم « هتلمح ةراشإلاب لوانتي

 هيف ةيريغال ذإ « وه وه هل لاقي ام ىلوأو هو « ىنعملا بسحم ةدحولاو ©« نيمسأ بس

 . رشبلا وهوه ناسنإلا : لاقي م« ىنعملا ىف

 .عونلاب وه ام'إو «صخشلاب هنأ نظف « وه وه سعأ دحاولا ءىشلا ىف لكشأ ام رو

 . ةوقلاب ةيفخ نوكت دقو « لعفلاب ةرهاظ هيف نوكت دق عونلاب ةرثكلا نأ هيف ببسلاو

 ةيعوأ ىف ةقرفملا هاملا نأ كلذ لاثم « ةدحاو تسيل اهنأ لم ذخؤت ةيفخ نوكت ثرخ

 هايملا نكل . عونلاب امتدحو نأو « ددعلاب ةدحاو تسيل اهنأ اهرمأ نم لكش ال « ىتش

 عضاوملاب قرتفت املإ ثيح نف « ةوارح ةدحاو ندع نم ةجراخلا « نالسلا هلصتلا

 ضعب اعبي لاصتا ثيحنمو « قرفتلا اهرصأ نم لقعي « ابمذاحنو املع رم ىا ةفلتخا

 ءاملا ءازجأ تسيلو «ةدحاو اهنأ نظي عونلا دعب اهيف هياست امه نيذللا «ةيرحلا ىف اهبماستو

 ضرألانم ءزح ىف ادوجوم دحاولا ءاملا نوكي فكو . ةدحاو ةفصلا هذهبم ىتلا ىراحلا

 ىف ةدحاو ددعلاب ةريثك هذه لب ( عقاو ريغو دحاو "ىش ةازاوم ىف اعقاو « ءزحج نود

 . عونلاب لب ددعلاب تسيل اهني وه وهف « عونلا

 نوكي هتركذ ام لثمي قارتفا اما زجأل ضرعيال لثاسلا ةل ناك اذإ هنأ ىنعأ تسلو

 هبازحبأ ىف فالخ ال ىذلا لصتملا ءاملا نإف . تاق ام ىلع نوكي نأ لب « ددعلاب اريثك

 ولو . انك اس وأ اكرحتم ناك ءاوسو « اليلق وأ اريثك ناك ءاوس « لعفلا ادحاو نوكي

 « كرحتم ىلإ امئاد ممقني كرحتم ىلإ ائاد همسقت تناكل ةمسقنم ةكرملا سفن تن
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 نأ بحي نكلو . لاحم اذهو « اهل ةيان ال لمفلابو ماسجأ ةرثك انهه نوكيس ناكف

 . ةروكذملا ةفدلا لع ءازحألا ذخؤت

 ىذلا نمو ؛ ددعلاب نوكي اموه « هانددع ام هلمح نم « وه وه هل لاقي ام قحأو

 زوكت ىبلا ىهو ©« ىععملا مام ىف ةدحولا نوكتو ؛ مسالا, هيف ةيلينثالا نوكت ام ددعلاب

 لباق وأ « كاحضلا وه ناسنإلا نإ : !لوقك « ةصاملاب نوكي ٠١ مث . دحلاب ىه ىه

 .. ضرعلاب ام مث ؛ قوف ىلإ ةدعصتملا ىه رانلانإو ؛ ملعا

 ناسنإلاو « عونلاب دحاو قطانلا ناويملاو ناسنإلا نإ : لوقي نأ لئاقل نكلو

 ناصخش عونلاب دحاولا لب « كلذك سيل : لوقنف . متلثم امرئاسو ؛ اضيأ كاحضلاو

 تاذلا لب « كاحضلاو قطانلا ناويحلاو ناسنإلا لاح كلذك سيلو ؛ دحاو عون تحت

 هنيعب وه ناسنإلا وه ىذلا عوضوملاو ؛ قطانلاو ناورأاب دودحلل ىلا ىه ناسنالل ىبلا

 ةدحاو تاذك رابتعالا اذه ربت, وه ثيح نم ناسنإلا ريصيف « كاحضلا هل لاقي ىذلا

 . هتحت ىتا ةرثكلا ىلإ سايقلاب ةيلكريصت امتإ و « ددعلاب

 مداخ نه انسقلا اذإ انأ هيلع لديف ء وه وه مقوم ناعقي دق ضرعلاو مسالا نأ امأو

 « مسولا سلاحا كلذ انيلإ عدا : انلآ « لفحم رضاح اقيدص انا[ ومدي نأ انل

 باب ىف لخدت دقو . مسولا سلاحا وهوه قيدصلا كلذ تاز نوكتف ؛ هوعديف

 ىلا تابسانملا هوجو دحأ ىلع « ةبسانملا ليبس ىلعوه وه نوكي ام ضرعلاب وه وهلا
 . دعب اهركذن

 ؛ قحأر (0) هت «مءاسءدءباذه : اذعرإ|ن ءدنركي :ثوكيس | )١(
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 5 لدجلاا

 نأ امإ لو لك نأ كلذ لم ليلدلاو . بلاطلل ةضورفمأا ثحابملا ىه هذهف

 وهف « ةيهاملا ىلع لاد اهإ وهف « سكعنا نإف . سكعني ال وأ « خوضوملا لع سكعني

 قيرط نم لوقم اهإ وهف « سكفتي مل نإو . ةصاخ وهف « ابماع لاو ريغ وأ ؟ لح

 ؛ هتايثإ بلطي لومت لكق . ضرعوهف ؛« لوقم ريغ وأ ؛ لصف وأ سنج وهذ « وه ام

 « سنج وه لهوأ « دح وه له هنأ لب « هنايثإ ال بلطي دقو . ةعب رألا د>أ رهف

 ثيح نم فلتخت امإو ؛ لوألا بلطلا ثيح نم ةعب رألا فلتخت الو . كلذ هبشأ امو

 . ىناثلا بلطلا

 ؛ انلوف نإف . ءارفتسالاب اذه نم ءىش ىلإ عجريف بلط لك نأ فرعت تنأو

 راثلا ” و « * ملعلل لباق ناسنإلا له ” : انلوفو ؛ سنجل بلط ؛ ”رهوج سفنلا له ”
 ( “هناذل كرحثم ددع سفنلا له” : انلوقو ؛ ة داخل بلط « “ قوف ىلإ عبطلاب ةدعصتم

 . مزاللا ضرعلل بلط “ ثدع ملاعا له ” ؛ انلوقو ؛ دحل بلط

 دحاو لك ىف نإف ؛ ةمولعلا تالوقملا ف ةروكذملا ر وءألا هذه نحيتما نأ بمب و

 « رهاوج اهنأ تباع دق ةيرهوابا لوصفلا نإف , لصف وه ائيشو « سنج وه ائيش ابنه

 . تماع ام ىلع « افي نوكت دق « كلذ لثك « فيكلا لوصنو . رهاوج ىه فيكو

 دحاو لك ىف د دقف "لملاب و .رهو1اربغ ىرحنأ ةلوقمل كلو ءالصف ةيفيكلا تناك امب رو

 ىف نوكي دق كلذكو . رخآ ىثل وأ « هباب ىف لخاد "ىشل نوكي نأ انإ « الصف انم

 م « كحاضلا ناسنإلا رصخم دق هنإف « رهوملا ىف امأ) . ةصاخ وه ام اهثم دحاو لك

 اعون الو « الصف الو « كحاضلل اسنج سيل ناسنإلا .ىرإف ؛ ناسنإلا كحاضلا صخم

ل « هدح ىف لخدت هل ةصاخ وه لب « ايضرع الو « هصغش كحاضلا نوكي
 زا لخدي اك ا
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 عباسلا لصفلا - ىلوألا ةلاقملا 0

 نم ةصاخللا دوجو امأو . افلاس هتققحتو « تملع ام ىلدو « جراهلا ءىثشلا لخدب اك لب

 .نروكي دق ضرعلاو . هكقفيرعت ىدتبن نأ جاتحن الو « هفرعت كف « ىرحألا تالوقملا

 نم 7 لع لمس دقف «رهوحلا امأو . اهعيمح ىف رهاظ كلذو « اهنهدحاو لك ىف

 «كرحتم وه ثيح ن٠ كرحتملا ىلع ناويحلا لمع اك «هل ضراع هنأ ليبس ىلعالمح ءايشألا

 ةسمللا دحأ وه ىذلا ضرعلا ىنعأ « ضرعلا ريغ ءىش ةيسن سيل كرحتملا ىلإ هتبسن نوكتف

 . رخآلا ضرعلا نود ىذرعلاوه ىذلا

 هل امني سرد ق:لجس اهرأأ ةانهوج 1:1 نك لئادللا قا لرجل نق اهناو
 سايقلاب امإو « رهوملا ىلإ سايقلاب امإ « ىرخألا ةعسنلا دحأ امإو ؛ تماع اك « رهوجم
 «دحلاىف ةلخان قحاوا كلذ عم اضيأ هلو« هتيهام لع لدن دح هل ضرعلانإف .ءىثلا دح ىلإ

 «ةسّللا دحأوهىذلا ضرعلا ضورع ضرعلل_ضره. دق ضرعلانأل كلذو .ام ضارعأ ىهو

 .ضرعلا كلذ اذ امش هرم نوكي و« رهوجلا ءازإب ىذلا ضرعلا ىنعمب اضرع هطيس نوكيف
 هذه نم دحاو لكو . تملع ام ىلعو « همزلي ام بسحم ىنعأ اضرع الإ نكي مل اعدو

 وهف « هسنج وهام ىلع لب ؛ ىث لك ىلعال وهام قي رط نم لدي اعاف «تملع اك صانجألا

 , اضرام لب هتيهام ىلع لاد ريف نوكي دمت' .ع جرا وها٠ ىلع امإو . تاذلاب هيف لخاد

 سهلا نركي امنإ ةرشعلا هذه نم دحاو لكو . ةرشعلا هذه ىف بلطت ةعبرألا هذه

 هلوقم ىف ل اضراع نوكي ىلدو .كرحالل ناسنإلاك ؛ هريغل اضراع نوكي رهوملا نإ ىح

 ةيهاملا ىف دحلا لخدي يك ءىثلا دح ىف لخدت ال ةصاخلا امنإ و :هكفي رعت. . . افلاس هتقةتو (؟١-1)
 س :  ىرعألا (؟) ن « د هفرعت أكف كلذ رئاس ىف اعأو افلاس هتان دق ءىش اذهو
 بضرعلا امأو : ضرعلاو || هدهكفي رعب ؛ م هفي رعتب ؛ س كفي رعت : هكفي رعت || هىلإ ل : جام ||
 د ةعبسلا : ةعستلا ( ) ساف : م || اساس : هلأ (4) نءدامأ: امأو (؟)
 ماد :دحأ||ه : ضرعلل 0039 نيم« اسيد ريغ ل : قحاول || د ةرهام : هتيهام (4)
 بال هل : الإ )1١( م ضرع : أطرع 11( سا :دحأ... ةللاد(١٠١ -حو)

 ناس ه دساو || هلكف : لكر || ]م ةرشملا هذه قبلطتةعدالا هذهف + ه تلع ||
 د :  وهف هسنج || مان :ال (6) م« اس :  اذراعلب ٠٠٠ دحاو لكو )١4-15(

 هنأ تيلع دقو هل ل : اضراع || دلاد : ىلع باد || ه قيرط نم لدي اماف : وه ام ىلع امأو )4(
 نوءود ا :اطراع )١( ه(ءتدعأمءد ةتبلا تاذل اب نيتلو م ىف ءىش لخدي



 لديبملا ١/7

 ناك اهريغ ىف ثدجو اذإ ةلوةم لك نإف . سئدلاب و ء لصتلل ضرعي لصفتملا كاك
 هذه نع لثم اذإو . اهيف دو+وم وهام سذأا ميو: مودي اكإ و «اط ضراعلا ليبس ىلع

 تاينإلا عضوم هف عنانلا عضوم ا نوكيف ءال مأ ةدو>وم ىه له اهنه ىث نعوأ : ةرشعلا

 نوكف « ضرعوأ « ةصاخوأ « لصف وأ « سنج ىه له اهنع لثس اذإو « قلطملا

 0 : لوقنو . بابلا كلذب صاخلا عضوملا وه اهيف عذانلا عضوملا

 . ةيلد ١- اياضآلا ىف ىواعدلا ىأ« بلاطملا بسحم وه ا لاوحألا هذه رادتعا نإ

 تايثإلاو< دعت !:! عضاوملاو «عضاوملا اهون دعتا تددح اكإ تالوملا هذه نأل كلذو

 ثيح نم ةيلدحلا تامدقملا نإفب ىواعدلا وحن هجوتب امنإ لاطبإلاو تايثإلاو .لاطبإلاو

 دحأ اهتالومم ثيح ن. اهمذ راظنلا عفتياال «ةب وصنم ىواعد تسيأو «ةيأدج تامدقم ىه

 ٠١ ةبسفلا زم وحلا تاءوضوملا ىلإ تالرمحلا ةيسن ةفرعف « ةيناهرلا امأو . تالومحلا هذه

 ةبسانملا لاح لب « بذكلاو قدصلا لاوحأ نم الاو-أ ققحي كلذ نإف ءادج مفان اهل ىتتا

 ةبسن ىأ لع صاخلا وأ كرتش ا ملسنلا اهيف ريتعملاف «ة دا تامدقملا اءأو . بولطملا عم

 تاالو# امأو . هريغ وأ اكيش لوما نوكي نأ مح هل نيعتبال كلذ نإف « دود-!1 تناك

 وأ تينملا عضوملا دايترا باب ىف عفان ةروك ذملا دحأ ىه يح نم اهرابتءا نإف «ىواءدلا

 ١ . ال لطبملا

 «س(يابد :المأةدوجوم (ع) ت(يدد- :نع | هد سام: ايف (؟)

 نع اسءدد :امنإ || ن كلذف : كلذو (07) س اهل : ايف (ه) هء.مه اس

 ن « د امأف : نافإ| ن « مع اس © د ىرعدلا : ىراعدلا || ن « د اهجوتي : هجوش (+)

 رظانا : رظنلا || ن 2 د عفتي الو : عفنال |: ن «© د تسيلف : تسيلو || س ةيلدحلا : ةلدج ()

 : تالومم || ه - : امأو || هع م« ام ع سريفتي : نيتي (16) . هد :اهيفإ|إنءد

 ت « د لطبملاو : لطبملارأ || ه - : تيثملا 63 ه تالومغاو



 نماثلا لصفلا - ىلوألا ةللاقملا ذا

 نمأثلا لصفلا

 ةيلدحلا تابولطملاو ةيلدحلا ٌةروهشملا تامدّملا ليصفت ىف( ح) لصف

 ةيلدحلا ةمدقملا دحننأ انمزليف كلذ لبقو . مضاوملا طبذئسن فيك ف رعن نأ انمزلي هل

 هرإإ قوسي اهف ضيقتلا فرط دحأ وه ىذلا ىلدفعا بلطملاو « ىلهج سايق ءزح ىه ىلا

 مهفت نأ بحي اذكه . هلياقم لئاسللو ؛ هظفح و هرصن ام بيجسلل وهر ١ ىلدل ا سابيقلا

 ةوقلاب وأ لعفلاب ًادحاو ائيش امهب ىنعي هنأ نم نظ ملال ؛ لوألا ميامآلا نم عضوملا اذه

 تجرأ اذإف ةوقلاب امأو«ةءدقم تلمعتسا اذإف لعفلاب وهام وهو امأ . ىلدأسا صايقال نب

 . ضرفلل قفاوم ريغ اذه نإف ؛ ملست ىك لاؤسلا ةهج ىلع

 ضرغلا بسحب هب دتعي قرفال ذإ «ةلأسم اهنأ ىلع دحن ني لوألا مياعتلا ف ذخؤت ةمدقملاو
 : لوقنف « تدلع م ؛ ةلأسم لاقي وأ « ةمدقم لاقب نأ نيب عضوملا اذه ىف ىذلا

 لقاعلا نإف ؛ ةمل.ةم وأ « ةقلطد ةروهشم الإ ةلدس ةمدقم نوكت نأ نكمي سيل هنأ

 دنع ةماستم ريغ نع الو « روبشلل ةداضم وأ «روهشملا ىف ةلوهجم ةمدقم نم اسايق لمعي ال
 ءىش هنم عضوي الام نأل «الطاب نوكي هيعس نإف «دحأ هب لوقيال ام ةهلملاب و . بطاخلا

 . تماسو تعضو نإ اذه ىنمزلي انإ : لوقي مهألا نأل « مزال موزل هع نوكيال

 « ةماسنملا وأ ةعئاذلا ىه«ةيلدا | ةمدهتلا نذإف . ائيش ىنمزلت نأ كنك<« الف لسأ مل نإ امأو

 . دحأ هاريام ةلملاب و

 مه(« اسامم : ايف (:) ما : ةيلدحلا (؟) اس :  ةيلدحلا )١(

 وه ام وهو : لءفلاب . .. لعفلاب (5-7) مره ل :ادعاو||ه معدد :نم (5)

 : نيح (9)  ناهجرثأ : تعيرخأ (7) ن « د لعفلاب امإ ىلدلبا سايقلل نب ةرقل امإ لمفلاب
 . امال: الإ || ن6 دلرقن : نوكت )١١( دةيلسم :ةلأام )٠١( صان :هب || سيح
 ,؛ه6 م( اس « ب نعو : نعالو|| ن « ددرهشثملا ف : ررمشلا 60 ن « د ةبلمص : ةيلستم ||

 هان ن 6م« د هيف : هم || ساس ,٠ ال || اس انزال: امذأل () س نع ىأ

 ه ةيلستملاو : ةباسنتملاوأ )١١(



 0 لبا

 . ايلدج بلطملك سيلف ؟ ءىش لك نوكينأ حلصي اضيأ سيلف : ىلدحلا بلطملا امأو
 ؛ ثابثإلا نع ىنذ وه « هيف نوفلتخم الو ( سانلا نم دحأ هيف كشال ىذلا سعألا نإف

 ةروبششملا باند #ملا ىه هددو . هل ككَحضب نأ لهأ وهف « سايقلاب هضقن لواحم نمو

 . لدا ىف نيطلاغملا ىلإ سايقلاب الإ ةيلدج بلاطم نوكت ال اهلاثمأن « ةقلطملا

 لع قافتاال ذإ « كش عضوم وأ ءام فالخ ابق ىلا ىهو «ةقاطملا ريذلا ةروبشملا امأو

 ةيلدهعا ةمدقملاو . اهببف ضيفنلا فرط ىلع سبقي نأو « اهنع ثمحب نأ ىلدجللن ؛ اهلوبق

 ءاماعلا وأ «روهملا نم ملستم وه لب ءام ناسنإ بس سيل ىذلا قلطملا مستملا ىه ةقلطملا

 كلذ دعب و . روهشلل ةيفانم ةعدب ةثالثلا دحأ نع ملسنملا نوكيال نأ دعب «ةهابنلا لهأ وأ

 ىلاتلا ليبس ىلع اروهشم اقاحلا ىرحأ تاروهشمب هتالإ « دما هل بسكيو هيلع هبي اف

 كلذ نع هدمح نع بوجو ناك اهيلع لد اذإ ةبسانم تاروهشملا عم هل نوكي نأب « مدلل

 الاقتنا ةعرسل هيلإ روهثملا نع نهذلا لقت ىلا ةههلا ىلع روبشلل هتبسانم روهظل « الوبقم

  ةئيرآلاب رهتشا ىلا ىه هذهو - قحلا بسحب ابجاو الاقتنالا. نكي مل نإو«روبشملا ىف

 ءىث د بوجو هيبذت ليبس ىلع ناك لب ةجيت' ىلإ سابق نع ًالاقتنا لاقتنالا ناكالو

 لاب و . سايقلاب قدصت ىلا تالوهج ا موزل هنع مزل هنأ ال « هسفن ىف لوبقلل هقاقحتساو

 فارتعال ةقحتسم اهنأ ىلع لب « اهمارتلاو ةمدقملا كلت قدص ىلعال هبي نيرقتلا كلذ نإف

 اهب وجوب لاقي نأو « ةنيرقلاب هيبنتلا اذه لبق اهل نطفي نأ بجي ناك اهنأاك « اهب دماحلا
 . اهسفن نم

 م اب ؛ اهل (3) اس هذه هر : ىه هذهو (م) 2 سررمألا : مألا (؟)

 هان 2 م( اس د ببط : ثي(5) هراء ذل || ||ث ع :رألزإ

 بلهأر:لهأرأ(م) هءملم: مش || هرملاو سابا ؛ ب لش ء لما ( ؛)
 اهلع : هيظ|| ن4 اس6 دهيبوهيإ|| ساعوهءءاسءباف:اق (9) هنم: نع ||

 ؛ هايسأتم 1( سس ةده-“: هد نع 603 ن ؛ د اهقاحلا ؛ هلالإ||ه ؛ علجلا ؛دححا||ن ؛ د

 : دخح (0) ||ه © مارست : رهشت ١0( ن « د املإ : هيلإ || 2 ن ( د ابيسام

 قي رغنلا ؛ نيرقنلا )١5( ن ؛ د تالومحلا : ثالوهجلا || س هسفنب : هسفن ىف )١4( اس لح

 مم: اب (15) سس هبازلاو ؛ ب هيازئلاو : اهمازتلاو || ف ليبس : قدص || ه« مرير قتلا ؛ ن « د
 ن « د لاقيو : لاقي نأو || َن « د.بوجولاو قدصلا دعب
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 نماثلا لصفلا - ىلوألا هلاقملا ن4

 اهفرع امثإو « اهسفن ىف ةلوهجم اهنأ اهنم اققحتم نوكي موزللا هعب اهنإف ةجينلا اءأو
 امف ىعقي لاقتنالا نوكي لب «كلذك نوكت ال هيف ني ايفو ؟ ةنورعم نآلا ىهف « سايق

 . ركن الو ادبأ لهجتال نأ اهقح نم نأب

 نوكت « اضيأ ةرومش: تسيل ىتلا ةلباقملاو « روممثال ةداضملا ةعنشلا ةمدقملا اضيرأو

 « سايقلاب بولطملا ضيقن نع جتتات نأب ضقانتلا لوس ىلع تمدق اذإ هجو نم ةيلدج
 . فلألا سايق قيرطب اذهو . عنش وهف « عنشلا كلذ جتنأ 1 نأ ةلابإ ىف ةمدقم لعجت مث

 ءارآلا نم نإف « تاعانصلا ىف ةمئاذلا ءارآلاو تامدقملا عي: هيف نحن ام ليبق نمو

 ناك“ اذإ هنأ لثف « لقنلاب دمه ىتاوللا لاثم امأف . رهتشلو عيذيام تاعانصلا ىف ةدوجوملا

 ساما كلذكو . لبقف « عبتاو « اذه ركذف « دحاو تاداضتملاب ملعلا نأ ادو# ارومشم

 ةمماشم نأل كلذو ؛ هب رارقإلا بجاو هنأ ىؤرو « ادومم اذه راص « دحاو تاداضتملاب

 ( محملا ةلباقم باجيإل ةلباقم لب « ةهباشم نكت مل اذإ كلذكو ادج ةرهاظ سهل معلا

 . بجاو مييلإ ءاسال نأفء«بجاو ءاقدصألا ىلإ ناسحإلا نأ ١ رومشم ناك اذإ هنأ لثم
 نأ ادومم ناك نإ : اناق وأ « هماقم هانقأف « ناسحإلا لباقم ضيقت انذخأ نإوه اذهو

 انذخأ نإ وهاذهو . لدع ءادعألا ىلإ ةءاسإلا نأ دوم<ف « لدع ءاقدصألا ىلإ ناسحإلا

 ىناثلا ءىثلا لباقمل لوألا ءىثلا لباقم انلعفب « مكحب انمكحو « ءىش نيبو هنيب انفلأو اثيش
 « بجاوب سيل وأ مألا سفن ىف بجاو صأ اذه نأ دعب كل رهظيسو . محلا كلذب

 ٠ دومم هلاثمأو هنأ الإ

. 
 م« م « اس ةلومح : ةلوهجم || مس : اهم || ن ءد - : نركي || د نوكف : الاف

)١( 

: 
 ةمدقملا (:0 م ىضت# - ىدأيب || ن « د لاقتنالا اذه ىفر : هيف نحن ايفو
) ١ ( 

 س قمل : هيف نحن || م لبق : ليبق (07) دا :متت||يلب : نأ, ( ه) نوءدةمدقملا
 ن لعفلاب نوكت : للاب دمحم || س لحم : دمن || ماس لام () م : هيف

|| 

 نإ عقارا سلا اه سار نار 9: 2 ايي وع موت يما داك كطاا ا1
 مه ع ان 6 اه 6 نع «© د: نإ: اذإ 0001( اس ىأرو : ىؤرو || مراصو : راص
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 || ن « اس باجعالا : بامعال )١0( م« نع« اس« سء« د الوق : الق .

 )١١( ب لباقملا : لباقمل



 7 لدملا

 بسلا نإف . بيمملاو لئاسلا اهاعتسا ىف كرتشو « ةقلطملا ةيادللا ةمدقملا ىه هذهف

 اضيأو . لئاسلا هماسال وأ همس ام ىلإ - تملءام ىلع - تذتاي الو «؛تاروهشملا لمعتسا

 لاح نإف . سمألا رثكأ ىف ميلستلا ىلإ جت مل « تاروهشملا لمعتسا اذإ لئاسلا نإف

 نم نهرملا اهلمعتس تايلوأللا نأ كف ؛ نادربلا ىف تاياوألا لاح لدحلا ىف تاروبشملا

 لدحلاا ىف ىلدإ«ا اهلمءتسي تارومشملا كلذك ءاهقدص ىلع سايق بلطي نأ ىلإ ةجاح ريذ
 امنع ةلأسملاب دودحملا ميلسنلا ىلإ «قلطملا ميلستلاو ةقلطملا ةرهشلا ةجرد نع لزني نأ ريغ نم

 «كلذ لئاسلا رض امب رو . كش اهبف عقي نأل ةضرعم اهمنأكو « اهيف كوكشم اهنأك « لستيل

 ذخأ هذخأ اذإف « لئاسلا عفني ىذلا رروشملا ملال نآل هبنتي نأ ىلإ بيجلا كرحي هنإف

 «ةوقلاب هماست دق هنأك نوكي و« ملسنلا ىلإ برقأ ناك «نيب سمأ هنأكو ءاب اضنقا هبضتقاو
 «هاماسلال نأ بيلا لوا ءاقلطماروجشم كلذ نم ناك اف . لعفلاب هماست نكي ملنإو

 قاقحتسا ىلإ بسن امب رو «ةرلا لحم لحأ امب رو« بيه لاب رف امي ر لب ؛ هيلإ تفتلي مل

 ؛موق دنع اروهشم ناكام لك كلذكو . بيرق نع كيدي نيب كل لثمس ام ىلع «ةيوقعلا

 . ةلأسملا ليس ىلع مهعم هلاعتسا نم عفنأ باضتقالا ليبس ىلع مهعم هلاعتسا نإف

 امأو « لوقي هنأك امهدعبأ : نيهجو ىلع مهفي هنإف © لوألا ميلعتلا ىف اذه دعب امو

 ( هلأسملا ليبس ىلع ذخؤت ةمدقم نوكت نأ ىأ « ةيلدج ةلأسم نوكي نأب ىلوألا وه ىذلا

 « بنتجي وأ ورام باب نم بولطم تابثإ ىف هب عفتني ىنعمل هيف ميلستلا بلط نوكيام وهف

 هملستي غلبي نأ امإ نوكيف« ةفرعملا هيف دقي و امت> ىريام باب نم ىداقتعا بولطم وأ

 نوكي وأ« هتاذب ةمدقم ذخؤيام جاتنإ ىف نيعت ةمدقم لءجي نأب وأ« كلذ ف ضرغلا سفن

 مه(ن 2م« ص ء«د لمعت : اهلمعتس || مءاس«ب - :نأ(ه) د :بيحملا ناف 60

 :متقل(١) هءمءاسةلأم : ةلأملا (1) هيىهن : ىفإ| ننسءد :  ىلدملا ||

 ند : ىلإ || ن « دسرجلل لمج : بيحملا كرحت ( 4) ه« م « اس « سةضرعتم ؛ دةطرتعم : ةضرعم ||م « اس مسنم

 سنف :اف || نود :هيلت || مءاسرست : هلت )٠١( 2 اسهناكف : هنا (9)

 ن <« د كيدي نسب | مه كلذ : كل || نت لثمأس : ليؤس 0( ملواحيف : لواخل ||

 :مونم || تءد  :مهس|| اعنأو:نإف(6٠) سا : لك || نء دلكر : لك كلذكو ||
 باذدحؤلو : دخؤت || مدس :نأ 6( ه © ن « د امهدحأ : اهدعبأ (14) ني« دل

 :هملش )١10( ن 2 د بنتجم وأ رثؤم ىلع : بنتجي وأ رثؤيام باب نم || س مستلا : ميلستلا )١1(

 م نركي :نأب (8١ه)  هء(«نء«مهميلتب
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 ه١6

 نماثلا لصفلا 2 ىلوألا هلاقملا نون

 «تاروهشملا نع امإ نوكي و . قطنملا ةعفنم عفن ايقطنم انوناق نوكي نأ, كلذ لع انيعم

 نوكلال وأ ام موق دنع ىتلا وأ ؛ةلب اقملاو ةببشملا لب ؛هنع لأسيال كلذ َنإف ادج ةقلاط'.ا ال
 نيب هيف ىرجيام وأ ؛روهملا نع الضف هيف ةفسالفلل رورشم داةتعاال امم لب ةرومث لا نم
 تور م ممإف « ةذللا لاح ىف « ةفسالفلاو روهملا ىفالتخاك' « فالتخا ةفسالفلاو ررهمللا

 ؛ فالثخا مهيب ايف ةفسالفلل هيف روكي وأ ؛ كلذ نوريال ةفسالفلاو « ريخ ةذللا نأ

 هيف مهيب اهف نيقيرفلا دحأل نوكي ام ةلملباب و ؛ فالتخا مهنيب ايف روو. هيف نوكي وأ
 . فالخ

 اهذخآو «ةادلبا ةمدقملا ىف لوقلا متخأ :.لوقي هنأكف « امهرهظأ وهو« ىناثلا هجولاو

 .ىلدلبا بولطملاب هعبتأ مث ءاممايعأب بيجمو لئاس بسحال اهتاذب ةيلدج ىه ثيح نا
 ساقي اسمن ءىش امإ « ىداقتعا كح رأ لمع مكح وهف ىلدحا بولطملا امأو : لاق هنأكف
 نيب نوكي ال (مث ةلاحمال وهر « رحآآ ءىث ةفرعم ىف نيعإ هيلع ساقي وأ ©« هسفنل هيلع
 لاكشألا نأ لثم « هيف روهمجلل ىأر ال هنأل « هيف ككشتي نأ هقح نم نوكي لب « ةرهشلا
 سيق امب رف ؛ درف وأ جوز بك اوكلا له لثم « هيف ةفمالفلل ىأر ال وأ « هنداث ةيسايقلا
 ةفسالفلل وأ « ادرف وأ اجوز نوكت نأ ا لرألا نأ تاروبشملاب !مم برض لم ىلدحلا
 مقيام هلا و . ةقرف لك نم نيقيرف نيب فالتخا هيف وأ « ةماعلا هاذ أمل فا اهم ىأر
 نيفرطلا ىف سلا نادقفل اءإو « اميفاكي و هيف جا مواقرل امإ «كش مضوم وهو كش هيف
 . سيل مأ لزأ وهأ ملاعلا لاح لثم رومشملا سهألا نع اهدعب وأ « اعيمج

 : ىلا مأ || د ةمشلا : ةهبشملا (؟) س ىلع: نع | 206سقطاملا : قطملا (1)
 روهملا نإف : مهنإف || هنيب ل :؛ فالئغاك || مفالخ : فالتخا (4) دن ىلا ؛ دىلاد
 ( د(« من نوكي : لوفي || اس ىناثاو : ىناثلا هجولاو ( ه) اساس : مهيب (1) نعد

 مهنايعأب ؛ اماعأب (8) [متخآباو دار لصألاباذك : مع ] ه «م مح : منح || نء
 :نأ || اسال :هيف )١)( هام .الام )١١( هءابادس : هعتأ || هاهاعأ ؛ ن
 ... امبرف ((«-دذع) م امنأل؟ اس امب : ابرق || دس : ثالث )١0( ن « د له
 : اهيفاك,بو || ه مداقتل : مراقرل )١١( 5 « د هيفو : هيف أ )1١5( سا : أدر
 ه6 س ةروبشملا رومألا :رومشملا ىعألا || ب اهدررب : اهدمب )١0( س نادقفلا : نادقفل || م ايفاكتر
 اس معلا : ماعلا ||



| 
 ا لدحلا

 نم سايق هلع نوكيال اموهو « ىلدج بلطمي سيل هتبج ده,تام نوكي نأ ىرحألاو
 ةرئادلا فصن ةيواز له هنأ له. ؛ اديعب تايلوألا نم هيط سايقلا نوكيو؛«تار ءمشملا
 . ةكاق

 5007 ال نومتلا و ىأر اهو روومخل سيل ةفساللتلا ءارأ نء ع نأ معاو

 : اهملإ لئاوألا نم سانلل ليبسال ءارآلا نم ريثك كلذ ءازإب و . ليس اهلإ ناهرال نكل

 لحز لهو . درف وأ جوز بك اوكلا له هنأ لثم ؛ روهشملا نم سايق اهبلع فلكتس دقو

 سياو . ىودد ىأ ©« مضو هرصان ىلإ سايقااب وهف كلذ نم ىأر اكو دعس وأ سمت

 اديؤ٠ نوكيال ىذلا ىوعدلا ىنعأ « اعضو “ ناهريلا” باك ىفو « اضيأ انهه هيمسلام

 روك ذملا عضرلا نيبو هنيب ام ةببسال اعضو اضيأ كلذ ىمس اكثإ و . هبحصت ةجم

 . لدقف عضو وه أم عاضوألا نءو « طنذ ىوعد وه ام ىواءدلا نم نإف « انهه

 هلام ص نأب ترحب ةداعلا نإف ؛ عضوا ساب صخي نأ نسحف كلزك ناك امو

 لبس ىلع ؛ ىنعملا كلذ ممساب ىعملاكلذ سفن ريغ هل سيلو مساب ةاحدملا املا نم ىنعم

 . ماعلا نكملا زم همسا الوقنم هب ىمس اء صاخلا نكملا ةيمسل نم تملع اي« حالطصا ءادتبا

 . هيلع ةداي ز ريغ نم ؛ ىماعلا ملا ىف نكمم هب وه ىذلا دوجولا الإ هل دوحو ال ناك ذإ

 مساب صخي نأ ىرحلابف « هبلق نود هناسلب لوي هلئاق نوكيو « ءارقتسا وأ سايق ليبس

 ىأر لك سلو 0 عدتبم ىأر وه ىقنملا اذه عضولاف 5 طقف ىروهد ره ذإ « عضولا

 , رك ذهل لءجي نأ قدسي ال ىوق ءىثب ةريصب الودل ةهابن ال نع هعدتبي امنإف عدتبم

 مدع ل نس دك اريك ااه « اس«س ءد؛بهنأ:نأ(:) ن « د رخالاو : ىرحألاو 10

 :هيدسام ( 8) م رروكلل :رور ملا |. ماس : نم ١ ن هءلإ : ايإإ || س تارومشلا : رومثلا ||

 : عضرلا ( 9) س ةيدح ؛ه 6 ب هل | ةجحب نإ| -- : ىوعدلا || م -ٍ : و اذيأ انهه || ه6« بهترهام

 :ةامملا(1١) سا نأ:نأ ! نةم اد :صخب || اسنأب : نأ )١١( ه6 مى اس مضوملا

 م الاصا : حالصأ || تيد :ءادنا(1") سد : ىنمملا كلذ أ || مالا اب || اس ةامسملاب

 -ه 0
 هه ١) 5

 اس ىرهطل ار : ىرحلابف !| ه ©« س نو وأ : ن يو 05( ب هب هبثم : روبشم )١6(

 هد ن 2 م « اس « دامنإف : امنإف )1١١( || ص ا« د ل : عدت ىأر لك سيلو )190(

ن « دالف : الو || بال : الو هل ||
| نا < دءىشل : ءىشب || 

 سا .. هرصع : هذ ةريصب 
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 ةريصبلا لهأ ىف دعيو رك ذي نمم عدتبم وه ام لب ؛ ةيلدحا بلاطملاو لئاسملا نم لمحيو
 نأ : لاق نم لوقو ؛ ةّئبِلأ فالخ الو ضقانت ال هنإ : لاق نم لوق لثم . ةفرعملاو
 انوكم امإ ءىش لك سبل هنإو « دحاو ءىش لك نإ : لاق نم لوق امأو .ةتبلا ريغتو ةكرحال
 لبق ادوجوم ناكدق ذإ « اثداح وه سيلف اتاك راص اذإ راقيسوملا نإف « ادساف امإو

 ناك دقف الإو ىلزأ وه الو « هلبق ام دوجو هل سيل ابتاك ثد ثدح ولف « بتكي نأ

 . فيف عضو وهن ؛ ادساف الو انوكمال ءىش نوكي دقف « امئاد

 .ةجي رصنو « فالخ لئاو الل هيف عقو اذإ هوجولا نم هجوب اهلطم ريصي دق عضولاو
 لك سيل نكلو . هيأإ انرمثأ ىذلا ىنعملا اهب ىنعنو « عضولا ةظفل هيلع لمعتسن هجو اذهف
 نع الضف « فالخ دحأل هيف سيا بلطم نوكيا اريثك هنإن ؛ ىنعملا اذهب اعضو بولطم

 هيف نوكي نأ نم لقأ ال فرصلا عضوا نأل كلذو . فالخ لكلل هيف نوكي نأ

 ذإ ؛ ىوعد وهف فالخ هف ناكاذإو .٠ اضيأ ةماعلا نيبو ءاكحلا نيب ولو « ام فالخ

 مضوم ا اذه ىف ىمس ىوءد لكو « ىوعد وه ذإو . ىوعد هنإ لوبقلل لاقي سبل

 . فرص عضو هنكل ؛ عضو وهن « اعضو

 لعلب « لوألا دصقلا ىلع ةيلدج بلاطمو اهاضوأ تسي عاضوألا هذه لثم نأ ىلع
 لوقلا بسحن ال لئاقلا بسحب هب لئاقلا ةضقانم ىلدك ا مزليام ليبس ىلعو « ىناثلا دصقلا
 كلذو « ةطساو ضيقنلا فرط نيب نأ ىرب نم ةضقانم لوألا فوسليفلا مزلي 5 ؛ هسفن
 صألا سفن ىف سايق هيلع سيل اذه نأل كلذو . لوقلا بسحن ال « لئاقلا بس

 )١( م« س ريغت الو : ريغتو (؟) اس: هلإ(؟) ننف:نمم || هءمىف : نم ||
 :ادساف امإو ( ؛ ) ه« م انوكم : انوكم || س لوقو امأو ؛؟ ه6« ن « ب لوقو : لوق امأو

 راميسوملا || ن « د ايلزأ : ادساف || م فيخم عضو وهف |ادصاف الو انوكتم ال ءىش نوكي دقف :

 نع« سءداد : ام || بىف ل :دوجو (ه) ن « د ىراقيسرملا )١( انوكمال :

 رصنو || ه ء اس اذاف : اذإ || نذوكب : زيصي (107) م انوكتم : انوكم || خي انوكم ايلزأ :
 ه6 ماس لمعي : لمعتس (8) ناس ء سء«دةرقامهل ل : ةجحب||ه «م(2 اس« دريصيو

 || م ءانرشأ ؛ اس هانرثآ : هِلإ انرشأ || ن « ص «داظفل : هظفل || ن  ؛ م هلهيلع

 )١١( مد« ن . اس « داذإو : ذإو || ن« د : ام )١١( ن « د لكف : لكو

 ) )1١0د عاضوأ : اعاضوأ || مىمست لس : تسيل || ه6 ملاثمأ : لع (14) ماس : اعنو
 || اساس : لب )١١ ص بسم سيل : بسحب ال 0 م :لئاقلا . . . بسحت هب (/م)"-



 0 لدحللا

 مس سس
 ممم سام

 بسم سايق هه نوكي دق هنكل ؛ هنم فرعأ سعألا سفن ىف طسوال ذإ « هححصي
 كلذو « هملسل وهو هدنع هنم فرعأ هدنع ءىشلا كلذ « ءىش ناك اذإ هنإف . بطاخلا

 ىلإ نكري رم للئاقلا ناكنإ « هب فرتعي نأ كلذ نم همز « هعضو ضيقن جتني ءىثلا

 كلزكو . باطاناب هل ءاود الن « رظنلا ىلإ و باطلا ىلإ ىفصيال نم امأو . باطما

 هذ رظني نأ هقح نم امم الو « ايلدج اباطم سيل ةقيقلاب هنإف « روكذملا عضولا لاح

 . هيف ككشتي دق ٠١ عضو ىلإ تفتي نأ بجي امنإ هنإف « تاذلاب ىذلا ىلدحلا رظنلاب

 ةدابع نسح ركش نك ؛ ةيوقعلاب لب مالكلاب ال هلئاق لباقي نأ هقح نم ام امأو

 نك « ةيرخسلاب وأ ؛ را ,رغ ةحصلا نإ : لودي نك « ةمحرلاب وأ ؛ نيدلاولا ربو هللا

 « سيسختلا فيلكت ىنعأ « سيسختل اب وأ ؛ ةكرحتم ريفوأ موي لك ةلدبتم سمشلا نإ لوقي

 اادج ابلطم سيل كلذ لثم ْنإف ؛ ةقرحم ريغ رانلاو « ةرينم ريغ سمشلا نإ : لوقي نك
 هنم ابيرق هجتني ىذلا سايقلا نك ا١ كلذكو . هحضوي هنم ضوأ روهشم الف « ةقيقتأاب

 اديعبو « لئاوألا نم هيلع سايقلا ناك ام كلذكو ؛ فصنلا هفصن عبرلا : انلوق لثم

 ىدلبق انلق دقو « ىلدأ ١ بلطملا ىف ليق دقف « تاروهشملا نه سايق هلإ سلو « ادج

 : لوقنو « ةيلدحلا ةمدقملا

 نأ هل لب « ملعت لاؤس اذه نإ « ةيللا نعو ةيئاملا نع ىلدإا لآسي نأ زوجي سبل
 « هب مكس ام لالخ ىف بيحلا هلمعتسي ظفل ةلالد ةيئام امإ : نيهجوب ةيئاملا نع لأس

 هضقاني ىتح « اذك اذت ةيئام نإ لوقت له : لوقيف ةيلطا ىلإ ةيئاملا بلقي نأوأ
 نأ ىلع سيل « كلذ ريغ وأ نامزلا وأ ناكملكءىثل ةيئام بلطيو ْئدتبب نأ امأف . هلباقيو

 ) )1١ءىثلا كلذ ( 5 ) ن هطساو : طسو || ب ىأ : ذإ || د هحصي : هححصي .٠.٠ هلي : --
 مدح :نم|| و - :امم (0) . بذاك نإر :ناك نإ (ع) مه فرعأ : فرعأ هدنع || ن « د

 بدل : هللا (8) ه لاقي : لباقي || ص « ب امو : امامأو (7؟) ه «م لكشت, : ككشش (5)

 ن فيلكس : فيلكت | 2 مىف+ : ةلدس(9)نةيرخلاب:ةيرشسلابوأ || 202 س ىلامت

 نيس ءد : فصنلا ... ناك ام كلذكو(١؟-59) مع ب ةرضم : ةرينم || م - : نإ )0(

 هل : هلق )١0( هديعب ؛ ن« مادي : |اديعبو || اس كلذ الو : كلذكو )١(

 : لالخ || نم لمعتس : هلمعتس || م ةظفل : ظفل (11) نعد د : ىفإ|ن « صام

 نءدءىثلا : ءىثل (١م) ناذكواس : اذ اذني || ه6 اس ةيهاملا : ةياملا )/١0( » لاح

 سد نأ (18)

٠6 



 نماثلا لصفلا  ىلوألا دلاقملا 1

 لوقي نأ هتقيرطف كلذ دارأ نإف . ملعت وهف « هلوقيام لاطبإ ىلا ىدؤي اسايق هيلع سيقي

 . هب دصقي وأ هدصقيف دحاو لوق ىلإ هجري ىتح « اذك اذك ةيئام نإ لوقت له : هل

 نم ؟ تلقام تاق مل : هل لوقي نأ امهدحأ ؛ نيهجو نم ةيللا نء هلأسي نأ هل كلذكو

 نوك ىف ببسلا له : الثم هل لوقي نأ رخآلاو : هسفن ىف سعألا ةيملب هذخاؤي نأ ريف

 ؟ ال مأ اذك اذك

 كلذو « ىلدحلا امف كراش دق بلاطم اه مواءلا نأ انماكت ام ضرع نم ناب دقو
 مالكلا ىلدحلا لفكتبال بااطمو ؟ هضيف: ىلع وأ هياء هنم ساي دق رومثملا ناك أذإ

 كلس دق ىتلا ىهو « ةصاخ بلاطمو « ةكرتشم بلاطم هل نوكت دق ىلدحلا نأو. اهيلع

 . رذعتم قحلا ىلوألا نه املإ قيرطلا نكلو . روهشملا نم اهملإ

 مع( اس( صو ناس ؛ ثري || م: ل |: ن « د هتةيةفل: هتقي رطم نو د ليبس لع : لإ ىدؤي )10(
 نع« د كنأ ؛ هل لو: نأ || ه - : هل (*) ه هجوحم : هجرك || ن انكراذك : اذك اذك (؟)
 صا :نايبدقوال (/5-ه) د لب : ةيلب (4) م س : تلقإ| اسس : مل]|| سح : هل ||
 ةيصاخ : ةصا (م) ><سدناف:نأو () ن « د كاذو ؛ س كلذكو : كلذو (1)
 مه« اس © س نكل : نكلو (9) س « ب ككشت : كلس || س « ب



 ملأ لدمللا

 عسانا لصفلا
 لددللا ةكلم اهب متت ىتلا تالآلا ىف (ط) لصف

 عبرأ ىهو عضاوملا باطو

 امم ام ىهو اهيات ىتلا مث ؛ تالومحما ىهو ةيلدحلا رومألا طسأ ىف انماكت دق ذإف

 ىف رظنن نأ بجيف « بلاطملا ىنعأ مالكلا هيف امو ؛ تامدقملا ىنعأ ىلدحلا مالكلا

 دشأو لقعلا ىلإ برقأ سايقلاو . امهتفرع دقو ؛ ءارقتسا امإ و « سايق امإةجح لكو

 ىلإ برقأ ءارقتسالاو . ةهللاحم ال ةجيننلا هتمزل سايقلا ف تامدقملا ملس اذإ هنإف « امازاإ

 : امازإإ فعضأ هنأ الإ ؛ ةلثمألا ىلإ مهليل روهملا دنع عقوأو « اعانقإدشأو « سملا

 دجوي نأ نكمي دق ذإ « بولطملا مزليال نأ نكمأ « ءارقتسالا تامدقم تملس اذإ هنأل

 . عضاوملاب كلذ ميو « لدحلا جاجم الصأ امه سايقلاو ءارقتسالاف . فلاخم ىرح

 بستك ا دق ىلدحلا نوكي نأ اهدحأ : عبرأ تاودأب ةيادملا هكلملا بستكتو

 هنورب مل اضيأ داضم وه أمو « مهراك أو روهملا هاريام طظفحو « اهعمحو تاروبثملا

 © فلحلا سابق ىف تاذلاب هيف عفتني هنإف « هنورب ال اضقانم نوكي ىأ « ضيقتلا ةداضم

 نأ زوجي و ؛ دومحما عئاذلا ةلمج ىلإ هزوجيف « هلباقم ىلإ منشلا نم لقتني نأب ضرعلابو

 لع ؛ داد ضألا ىف ماكحأ ىلإ دادضألا ىف ماكحأ نم ةربشلا اضيقن لقت, هب ىنعي

 . تملع ام

 || [ سس ةخسن ىف ةقرو رادقمب مرخ ءادتبا ] : ةيلدللا || هذإ و : ذاف (4) هدسبىلا (؟)

 ه افرع : امبفرع || ن لك ؛ م لك ىف : لكو (7) هد: هيلإ(1) اس . م

 : خ رورحلا (9) دهر : هنزل || نءد تل :لس(8)ندشأ : دشأو || نس : برفأ ||

 ه ءارقتسالاو ؛ اس ءارقتسالاو سايقلاف : ءارقتسالاف )١١( د بلطملا : برلطملا )٠١(  هرسابتلا وأ

 0 ل وا ازا السماوي اس ثالث : ميرأ )١١(

 *-- 4 ىعي (11) تا« دس : هب نعي نأ زوجي و || ن « د ىف هذخ ايف : ىلإ هزوجيف || د حرشلا : عنشلا )١٠(

 : ماكحألا ىلإ || م « اس ةرهثلل : ةربشلا || اس ايمقمت : اهي: || اس ؛ه6 م لقني : لتي ||

 0 اس ماكحلا ىلإ



 عماتلا لصفلا - ىلوألا ةلاقما 1

 « لاثم ديؤيو براقم وهام اهنمو « ادج روهشم وهام عئاوذلا نم نأ ملعت نأ بحيو

 ىروبشملا ندذلا هدم لابلاب رطخأو ركذ اذإ هنأ الإ ءبراقتي موركذي مو عذب مل ام اهنمو
 عمس ام دمع هنكل ؛ ةتبلأ هعمس نكي مل نإ و « كلذ نود وأ « اخضار اد لهو لوأ ىف

 . لاثم هدبأ اذإاصوصخو « لبقيو

 لاقي م هنكلو « فرعي ملو « رهتشي ملام ةةلمح نم دعب ىنأت ىتلا عضاوملا نم ريثكو
 تالايخ نيبو هنيب ىرجن تابسانم هيف ببسلاو . روهملا هلبقي لاثم, هل ىبؤيو « الوق

 ىح ةينهذ بابسأ اهرثكألو ؛ اضيأ ةقثلاو تاداهش زتاوت وأ ؛ مهدنع تاروهشمو مل

 «د#لا ليبسال ةجا ليبس ىلع هلوبق ناكل هب رعش ولو 6 هب رعسل ال بجوم كانه نوكي

 . ةدناعمو امضقن هل نوزوجب ال ام ءارقتسال اهومءاسو اهوعضو اعيرو

 ىلع كلذو ؟ هانيبو هانحضوأ ام ىلع « ةنيرقلاب نوكت ىتلا عئاوذلا بستكت نأ بجيو

 ةيصاملاا ءارآلا ىلإ دمعت نأ كلذ عم بجيو . ةلباقملا ليبس ىلع وأ « ةهباشملا ليبس
 «بطلا ىف «طارقبأ ” ءارأ لثم ب اهف مدقتملا هلاق وأ «هيلع اودمحأ دق امو « ةعانص ةعانصب

 لئاسملاو تاءدقملا نأ ملعتو « اعمح اهعمجتف « كلذريفو « قبسوملا ىف «"سروغاثيف”و
 وهو «ةيقلخ ىناثلاو . ةيلمعلاو ةيرظنلارومألا نم اهريغل دارت ةيقطنم اهدحأ :فانصأ ةثالث

 : انلوق لثم « ايلوأ (ٍقلعت امإ « هنع بورهملاو رؤملاب قلعتملا وهو « هماعن نأ انيلإ اهف
 سبل ةلأسملا سفن نوكت نأ وهو « ايناث اقلعت امإو ؟ تسيل وأ ةداعس ةفعلا لاعفأ له

 مضوقك ؛ كلذ لجأل بلطي و « كلذ ىف عفان هنكل « قلخ بسك وأ لمع ميلعت وه ايأر

 7-5 6 ه لب اقم ؛ اس براقتم : براقم || ن د عئاذلا : مئاوذلا || م نم : نم نأ 60

 : هدمح || ن « د ترطخأوأ : رطخأو || ن«دتوذ:مرذ || ن « د امنأ : هنأ || نعود
 ن «© د اصوصخ : اصوصخو || د هلبقي و : لبقيو ( 4 ) ن « د اهعمس : هعمس (8) ن « د اهدمح
 || ه « مي تالاثم : تالايخ || مهي, : هنيبب || ن « د ثدحن : ىرجت )0( م « م لاثمي : لاثم ||

 .مءالدغلا (4) اسرتاوت :رئاونوأ || اس تارومثم : تاروهشمو )1٠(
 هانهضوأ || ن عئاذلا : حئاوذلا 00( بدذردجي : نوزرجيب(4) ه(«نءملعدل :ال ||

 ن « د هلباقملا : ةلباقملا || اص « ب لطو : ىلعوأ )١١( ن « د هتيو هحضوأ : ءانيبو
 : طارتبأ || »« اس « د هيف : اهيف || م هلاقو : هلاقوأ 0( مه « ن « م ةصاخلا : ةيصاخلا ||

 ام: ايت()ه) ه ىهر : يه (14) مرعت : طتر|| تعد : امج (1؟) هء مطارق
 || م بورهملا وأ : بورهملاو )1١( م ىف |. : وهو || ن « اس « د هلمن : هلمن |[ »
 اس ©« ب لب : له (15) اس س : اقلمت... ايوأ (١١-1ه)



 1 لدملا

 ؛ةعيبط ةثلاثلاو .:فعضألاو دشألا لبقت ةلادعلا له : مطوةكو ؛ قلحللا ةلازإ نكع له

 رومألا ىف رظني ام عيمح هب ىنعأ لب « طقف صاخلا ىعيبطلا ءزملا ىعيبطلاب ىنعأ تسلو

 ا رو ؛ هوجولا نم هجوب انل ةعفان نوكت اهنأ ىلإ ةيوسنم تسيل ىلا عابطلا ىف ةدوجوملا
 ةسدقم ندبلا قرافت نأ بج اهنأو « ةبقا سفنلا نأ انتفرعك انااعفأ ىف عفني ام اف ناك

 ثيح نم الوأو هتاذب ال نكلو « قلما لعلا ىف هوجولا نم هجوب عفني اذه نإف ( ةرهاط

 . ايناث لب « هلجأل هنأ لعو ىعيبطلا هيف راف

 ةيقطنملا ةلأسملا لاثم امأ : لوقنف « دحاو مذوم ىف ةثالثلا فانصألا ةلثمأ درسنلو

 : انلوقف « ةيقلحلاا هلأسملا لاثم امأو ؛ ضعب ىف اهضعب دح دجوي تاداضتملا له : انلوقف

 ؟ثدحم م أ ىلزأ ملاعلا له : انلوةف«ةيعيبطلا ةلأسملا لاثم امأو؟ ال مأ ةليمح ةرثؤم ةذللا له

 ؟ قت مأ دسفت سفنلا لهو

 فرضي نأ بوتكملاو عومسملانماهلصحيو اهطبنتس نمتارووثملا لمأت اذإ بجيف

 الإ ىل هج سايق ال هنإف ( دحاو عمم ىف هعمجيو ؛ صعب ىلإ هضعب دحاو نأ ىف عقب أم

 ؛ةدعم نوكت نأ بجيف « تاروهثملاىه ةيلدحلا تامدقملا لصأو ؛ ةلدج تامدقم نم

 ةعومج اهريصي نأ امهدحأ : نيهجوب هدنع ةذوخأم تامدقملا نوكت ىتح دبي نأ بحيو

 تافياضتملا ماكحأ نم هسفنل عم نأ بحي هنأ لثم ؛ ظفل اذهو « ماع مح ىلإ

 تاداضنملا : هلوق لدب هدنم نوكي نأ دمت ىد تالب انا ماع دحاو يح تاداضتملاو

 . اذك تالباقتملا نإ « اذك

 اما : هيف (1) ههوجول : هوجولا نم هجوب || هعئابطلا : عابطلا (ع) هس :هب (,)
 ن 2 م « د لوقنو : كوتنف || ن « د لوق : عشوم || ه6 م فانس'الل : فاسألا (+)

 د لاثمو : لاثم امأو ( م ) اس :  ةلأملا ... ةيقطمملا (م 7 ) ن.لاثمللاقي ام : لاثم امأ ||

 ن « د لاثمو : لائم امأو || ه «م ءاس « د ةليح || موت : ةرارلء(9 )م 6 د انلوق : الوقف ||

 : اهطدتس || ه6 منم لس : تارربشملا )1١( دلوف : الوقفإ|ن «د : كلأملا ||

 مء اع 6 ب اهدحأ : اهدحأ||د - :هدنع ):١( ء اس :  اهلصعو || ن اهطبتسا ؛ د اهطبنتسيف

 نإ : تاداضخلا )١١( اس :ماءإ[ نود هل: هفقل )٠6( ننأ إ- :اهريصي ||

 اص - : اذك تالباقملا نأ )١7( ب تاد ضم عن « د تاداشتملا



 عساتلا لصفلا لوألا هلاقملا 27

 فرصت هل نوكي ىتح « تائيزملاا ىلإ ةب رقم « هدنع هلصفم نوكت نأ ىناثلا هجولاو

 لدحلا ىف ةمدقملا ىلدحلا ذخأ نأ افلاس انيب دقف ؛ لامعتسالل مفنأب بسلا اذهو . ةرثك ىف

 تاداضتملا ىلإ كلذ لصف تاللباقتملا هدنع ناك اذإف . هل عفنأ ليصفتلا ىلإ برقأ ىهو

 : الثم لاقف « ةئيزللا دادضألا ىلإ كلذ لصف تاداضتملا هدنع ناك اذإو « اهعم امو

 ةليؤرلاو ةليضفلاب ملعلاو ©« دحاو سايلاو بطلاب معلاو 4 دمحاو درابلاو راحلاب معلا

 . كلزكو « دحاو

 سيل اذهو ؛ ككشملاو هباثنملاو كرتشملا مسالا ليصفت ىلع ةردقلا ةيناثلا دلآلاو

 امثإ لب « نيعم بولطم وحن "لصحم تامدقم برقلاب دلوي ثرحب ىأ « عضولاك انوناق
 نأ لب « كرتشم ظفل اذك نأ لع رصتقي نأ بجي الن . هركذ دعب ن٠ دريس ام هتعفنم
 . ضعبل اهضعب ةنبابم ىلع لدت ىنلا دودحلا هيف كرتشن ام دودح داريإ ىلع ةردق هل نوكت
 ىنعع بصخلاو حصملا لعو « ةفعلاو لدعلاو ةعاجشلا ىلع لاقي ال ريانا نإ الثم لوقي الف

 ةعاجشلا نأ الئم نيبيف ؛ داو لوقلا نيب نأب « كلذ ةيفيك نيب نأو لب © طقف دحاو
 ةيفيكل لعاف هنأ لع ريفن بصخلاو حيصملا امأو . هسفن ريما ةيفيك اهنأ ىلع ريخ لدعاو
 . قللا

 تاوذ ىهو اهاع مقي ةريثك ءايشأ ىلع مقاولا مالا نأ ةفرعم ىف ةمفانلا نيناوقلا امأو
 له رظنيف دض ءىثشلل ناك نإ اهنف « دحاو ىءمب اهيلع عقي وأ ةفلتم قئاقحو تايهام
 ةفلتخم وأ مسالا ىف ةدحاو ىه مسالا كلذ ىف ةقفتملا ءايش الل ةداضم ةدود عملا ءايشألا
 مسا مسالا نأ ىلع فوقولا هيلع لبس سمألا لوأ ىف مسالا ةفلت# اهدجو نزف « مسالا ىف

 )١( مه(« م اس هلصفنم : هلصفم )١ ( ن « اس ء د - : عفنأ || ه تسيل ؛ د ببسل : ببسلا ||
 ن « د تناك : ناك ||  اساذإ :اذاف (*) ن« اس ءد(« ب لامتسالا : لامتسالل
 : ككشملاو 60 مع م ىف ل : كلذكو (ه) مه لصح : لصف (4)
 :دع || ن « د دريس (9) د عوضوملاك : عضوملاك (4) م لكشملاو ؛ ن « ب ككتملاو

 || د ىذلا : ىتلا || م « م « اس : دودحلا 603 مىءنع« مءاس«دالو : الفإ|د
 دا :ىف )٠١( بنيفف:نيبيف )١١( ند اهناب : ضعب امضعب ةنيابم || م هيام : ةنيام
 تاداضملا : ىف ....ء٠ ايشألا )1١( أس ىبعل :  ىنءمي 05( ن ىللعو : ىهر ||
 : ىه || اسءامس الل : :ءايشأالل || اسةداضتم : ةداضم || 2ث ءد اهمعا بسحب ةفلتخملا تارمسلل
 اسءامسألا : مسالا || ناس : ىف(8١) ب ىه



 0 لدجلا

 لباقي ام عيمج ىف مسالا ةيدحاو لب « ءامسألا ةفلتخم اهدممي مل نإو . كرتش.

 كرتشم مسا هئازابو كرتشم مسا نوكي نأ عنتمي ال هنإف ؛ هيلع رذعت لوألاب تايمسملا
 . هل داضملاك

 نم هل دجويو 6 ف.سلا ىلعو تومملا ىلع عقي احلا مسا نإف 4 لوألا لاثم امأن

 كارتشاب فيسلاو توصلا ىف داما نوكيسف « نافاتحم امهادحو ؛ ليلكلا مماب صوصخم

 صوصخغ ليقثلا مسج داضملا نكل ) توممللو ىعيبطلا مسجل ليقث لاقي اضيأو . ممالا

 كارتشاب ابيلع عقيس ليقثلاف « ةدحلا مماب صوصخم تورملل داضملاو ؛« ةفحلاا مماب

 . مولا بايثلا فو « جمسلا.ناويحلا ىف هلباقي هنإف « فيظنلا كلذكو . مسالا

 توص لاقي م" « كرتشملا ممالا ىدحاو داضملا نوكي نأ وهف «© ىناثلا لاثم امأو

 توص لاقي و . نشور ةيسرافلابو « فاص نولو « « نشور » ةيسرافلابو « فاص

 نوناقلا كلذي هيف عفتني ال انههف . « هريت » اضرأ ةيسرافلاب امهالكو « ردك نولو ؛ ردك

 ةصاخلاو ةمالعلاو ةيهاملاو دحلا لب ؛ ةبيشلا نع صّخت ةيمسناا ةهج نم دجوب الو
 ىه

 هكردم ناكل دحاو ىنعم امهمف هل ناك ول ءافصلا نإف « كارتشالا ىلع اهاثمأ ىف لدت ىتلا

 « رصبلا رخآلا كردمو « موسلا امهدحأ كردم لب « كلزك سيل نكل ؛ ةدحاو ةساح

 عفني كلذ لالو . سللا ىلكشلا داحلا كردمو « قوذلا وه ىمعطلا داهلا كردم نأ ايي

 امرح امهادض ىمس نأ قفتي نأ دعب ال ناك ّذإ « مسال ارابتعا ال امهنيب زييقلا ىف

 رخآلا دجوي الو « دض امهدحأل دجوي مسالاب نايمسملا ناينعملا ناك اذإ اضيأو . نيللاك

 مسالا : مما || اس « م مني : عني (0) هةدحأو ؛ ب تدجو : ةيدحاو )١(

 ن « د مسمللا داضم : ماجلداضملا (7) اس :  ليلكلا . . . ليقثلا (6-ه) مه(« مه اس

 ه تابنلا ؟ م تابثلا : بايثلا () م لقثلاف : ليقثلاف||» توصلاو : توصلا داضملاو (ه)

 د -- : شور ةيسرافلابو فاص نولو )١١( مع« اس : كرتشملا )00(
 : اضيأ )10م(

 مزحلا مآ ] دحاو )١4( اس نم : نع || هالف : الو )١0( تء<اس6ود د

 كردمو || ن« م( أس « د كردي : كردم || س نكلو : نحل )١( م هكردت : ةكردم || [ ص ةخسن ىف

 س لئف : لثمو || موه ل : ىلكشلا || ن كردي اس كردي و : كردم 015( ن « د ىنآلاو : ونآلا

 ن « د امهدض : امهادض || ن « د : نأ دعمال || ن « ب رابتعال : ارابتعاال )١(

 هال : الو || بنيلاك : نيلاك (١م)



 عساتلا لمهفلا لوألا ةلاقملا م

 دنع نهذلا هدم امل لاقي و « ءاملا برش دنع ىداصلا هدج امل لاقي هنإف ةذللا لثم « ةتبلأ

 نأب سفنا ذاذتلا امأو «.شطعلا دنع سوسحم لباقم ىذأ ةذإلا كلتل نكا ؛ قحلا كاردإ
 تالبق اذإ ةبحملا كلذكو نييءاعلا سانلا ىف هلباقي ىذأ هل سيلف « ءاضلا كراش ال رطقلا

 بذي نيح سيطانغ؟ راجح الل تليق اذإ امأو ؟ هبحي ام لل ةّضْفب اهئازإب دجو سانلل
 . هب ام لثمل سيطانغملا ةضغب هيازإب دجوي الف « ديدحلا

 رخآلاو ةطساو هل امهدحأ له نيبمسملا نم دحاو لك داضت لاح ىف رافنب اضيأو

 ىلع ليق اذإ ضايبلاو « لهحلا ىلع لثم اذإ داوسلا نيب ةطساو ال هنإف « ةطساو هل سيل

 كلزكو . رخآ ىلع ليق اذإ ضايبلاو « ام نول ىلع لبق اذإ داوسلا نيب ةطساوو « معلا

 ىلع نيينانويلا ةغل ىف لوقملا دوسألا نيب نإف « نافاتخم امهنكل ةطساو امهملك ىف ناك نإ
 . نكدألا وه نينوللا نيب اهلثمو « لخلخالا ىه ةطساو هيلع لوقملا ضيبألاو توصلا
 « ةريثك نينوللا نيبام ةطساوو ؛ مسالا ةدحاو « ةدحاو نيتوصلا نيب ام ةطساوف « اضيأو

 . ءامسألا ةريثك

 ةللاحم ال هنإف « داضتلا بسحم لباقم ءىشلل نكي مل نإف . داضتلا ةهج نم نين اوق هذهف

 ضقانتلا نيب و هنيب قرفلا تفرعو « هتفرع ىذلا طيسبلا ضقانتلا ليبس ىلع لباقم هل نوكي
 : (نلوقك « ةيماحيإلا ةظفللا كلذكف « ةكرتشم ةيبلسلا ةظفللا تدجو نإف . لوقلا
 كرتشم هئازإب رصبلاف « هيف اكرتشم ناك نإ امهدحأ نإف « رصبلا لمعتسد الو « رصبي ال
 : نيهجو لع رصبلا ناك نإ هنإف «مدعلاو ةكلملا قي رط نم لباقملا تذخأ نإ كلزكو .هِن

 اذإو : اذإ امأو (4) سكلذل : كلل )١( دءهنع: دنع || نيد امىلع: امل )١(
 « د وح : نيح (:4) ه سيطانغملا راجسألا لثمل و م سيطانغك راجح ألا لثل : سيطانقك راجح الل || ه
 سا : هيحم ...اذإ امأو (ه-#غ) ن « د سيطانلا : سيطانغملا || ه اهئازاب : هلازاب («) ن
 ص ةدحاو هل : ةطساو هل || م هطسوأو : ةطساو || ن « معة ب نيمسملا : نييمسملا 10(
 ن « دهيلع : رينآ لعإ|نوللا : اهنولإ| ه :ليت...نوللع (ه) باذإد :اذأ ||
 دحاودحاو: ٌةدحاو ةدحأو )١١( دن ء(« د ةطساوب : ةطساوق 01( س لوقم : لوقملا (1)
 : ضفانتلا || ه قحلا : قرفلا )١8( هء« م هنأو : هناف )١6( ن ءدترصلا : ممالا || ن د
 : اهدحأ|| ن «دال وأ : الو 5( ه « م ةةكراشم ؛ د كرتشم : ةكرتشم 0( ن ضايبلا
 رص :رصلا || س امدم لح : مدعلاو )١١( هااذإ : نإ )١7١( اس هب: هيف || م امهادعإ
 م © ن « د



 ماب لدحمللا

 لدي رصيااف « نييمع ىم.لا ناك نإ « سكعلاب و . ىمعلا كلذكف « نيم ريصب و بلق ريصب

 مسا كلذكف « ةلبضالا لص لاقي و ناكملا لع لاقي كرتشم ولعلا ناك نإ اضييأو . نيينعم لع
 . كرتشم تحتاو لفسلا

 ةلادعلا تناك نإ هنإف ؛ كلزك تاقاقتشالاو في واصتلا ريت نأ بحي اضيأو

 « اكرتشم حصملا ناك نإو . كرتشم لدعلاف « اكرتشم ةلادملا 5 لم نوكلاو

 رتشم حبحصلاف

 اهعافترا فلتخا نزف « اهسانجأ ىلإ ءامسألا» ةامسملا رودمألا مفرت نأ بحي اضيأو

 دجو « ىواسلل ليقو « ةليضفلل ليقو « كمل ليق اذإ ريحلا نإف ؛ كرتشم مسالا

  نروكيف « ملا ىلإ ثلاثلاو « فيكلا ىلإ ىناثلاو « ىهومللا ىلإ قتري لوألا

 ةمزاللا رومألا نم سمأ ريا اب ىنعي نأ الإ مهللا ؛ ةفلتخم ناعمب اهيلع اعقاو ريا مسا نذإ

 . ةككشملا ءامسألا نم ذئنيح نوكيف تاموقملا ىف كارتشالا ليبس ىلع ال هيف كرتشت ىتلا

 « ةوفلاب ام هيف سيل دوجولا لماك رهوج هنأ لع ريخ كلملا نإف كلذك سيل ريما نأ الإ

 لب « ةفلتمم ةيلام سانجأ ىلإ مفتري ل نإ كلذكو . ىواسملاو همعي سأل اريخ سبلو
 ن' داما لثمو « تاوصألا ف ضيسألاو ناولألا ف ضيسألا لثم ةففاخم ةطسوتم سانجأ

 تسيل اهنإف رامح ناويهلو « راح ناقلا َدلآل لاقي ام لثمو ؛ اياوزلا نم داحلاو تاوصألا

 عقترت نكلو ؛ ةدناعتم اهلوصفو ضعب ىلع امضعب لي سيل ةفلتخم ةيلاع سانجأ ىلا عقترت
 وه ىذلا بيرقلا راملا سنج ىف لخدت ال نابقلا هلآ نإف « ةفلتم ةبي رق سان>أ ىلإ

 .. نيب || اس كلو :كلذكف || ه6 ن ءدرصبو : ريصبو || اسزيصبلا : ريس )١(

 مه( 6م(« اس6 سعد : كرتشم ...اضيار(مدس+) ن «© م « د نيبامع

 : امقاو )٠١( ن ىدالل : ىرالل (م) مه(« م. اس « بذنرللار: نوكلاو (ه)

 ملا | مالنا نع ناز عع شاسع (ئ1) عوتا عنف نعرف

 ( معد ىواتلاو : ىراملاو )١1١( د ررمأل : مأل || سا :ام )١1( مه اس « دةلكشملا

 داحلاو تاوصألا نم داحلا لثمو ()٠ه-14) س ةعفترم ل : ةيلء || ص ىواستملاو ؛؟ ن

 07 نإقلا] )١٠0١(  اسىف : نم )١0( نع دةيرازلاو توصلا نم داحلاو : اياوزلا نم

 ل (ناسللا ) اهب رمؤي ةبشخ اهباع ضرع مبدأ وأ تابشخ ثالث راحلاو ( دجنملا ) هليقتلا ءايثألا اهب

 000 ال نابقلا .٠. ٠ لمج سيل )515-١7( د سيل : تسيل || [ ققهملا لماع

 م( تام : الإ مع تس هلآ )١0( نس اهلوصتو : احلوصفر )٠١0( || اسم

١٠ 
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 نيضِسألا دحأ سنج كلذكو . سانجألا لعأ نودهل سنج ىف لخدي ناك نإو ناويحلا
 تمقو اذ |امأو . سانجألا لعأ نود سنج تحن نالخاد امهو « توصلا رحخآلاو نوللا

 هيإف ؛ كارتشالاب ام اهموقو ىل- كلذ لدي الف « ضعب اهتحن اهضعب بترم ساجأ ىف
 ةفلتخم اسانجأ تناك امب ر لب « ةفصلا هذبم نافلتمم ناسنج اهاد دحاولا ءوشلل نوكي دق

 انلعج اذإ « تئاملا ناويحلاو قطانلا ناويا-ا لثم ؛ ةلخادتم لب ةلب اقتم لوصف نع سبل
 . امومع ناسفإلا نم رثكأ قطانلا

 مسالا نوكي نأ ضعب قوف اهضعب ىتلا عاونألاو سانجألا ةهج نم ضرعي دقو
 تماع دف م صخألاو معألا ىلع لدي ثيح نم دحاو ءىنث ىلع كارتشالاب عقب دحاولا
 عوضوملا مما تاموهفم ال اهيلإ عفترت تلا رومألا ىف رظنلا هنيعب عفنلا اذه عفني دقو . ارارم
 تالباقتملا تناك نإ هنأ لثم ؛ لباقملاو داضملا رابتعا دنع ىرخأ رومأ تاموهفم لب

 كلذكو ؛ كرتشم اضيأ عوضوملا مماو « كرتشم دضلا مماف ةفلتخ صانجأ ىلإ عفنرت

 . في راصتلا نم

 بكرت. ىذلا ءىشلل بك رملا مسالا ىلإ دمعي نأ مسالا كارتشا رابتعا ىف عفن امو

 لعجبف «بكيم هنكل دحاو مسا هنأك هك ارتشا ىف روظنملا مسالا نءو « صاخلا همسأ نم

 سلف لصحم دحاو موهفم ىابال قب نإف«تايصاخلا عفترت مث « موسرلا وأ دودحلا ىلا كلذ

 تمفرو توبهلا تءفر اذإ كنإف « فاص مسمجو فاص توص كلذ لائم . كرتشع ممالا

 سح مما تعفر و توصلا تعفر اذإ قبب ال هنأل « دحاو ءىش كانه قب مل ممحلا

 موسرلاو دودحلا ىلإ عوجرلا عفني مل ايدو ؛ عاعشلا وأ رصبلا هيف ذفاتو ©« عومسملا

 || ه نيح : سنج || د للعألا : ىلعأ || صان :ناك نإو || س ناويح : ناويحلا )00(

 دا : سانجألا . . كلذكو )1-١( اس نم لس : نيضيبألا || ن « د « ب ىدحأ : دحأ

 :دف (ه) مهد ن < مع اس« سءد اد : ىمالا (7) ددحاو : دحاولا ( 4 )

 || ن لباقتملا : لباتلاو || ن « د داضتملا : داضملا )0( اسالإ : ال () نم: تع

 :روظنملا )١8( حدس : نم || ب كلذكف : كلذكر )١١( ه(م6 اص تاللب املا : تالبامتملا

 : موسرارأ )١٠١8( نء اس لحرف ؛ س لمحرف : لعجيف || س هنكلو : هنكل || د روصتملا

 ن « د ىفاص ممجو ىفاص : فاص مسجو فاص 05( س ىلاتلل : قايل || مه(« م2 ص مرسرلاو

 ص :  ممحلا تعفرو .٠... تضر اذإ )10( اص :٠ مسحلا تعفرو .... قي 0059(

 اصسدردحملا : دردحلا || س عاعشلاو : عاعشلا وأ || م عومسللا :٠ عومسملا 60



 م4 ليملا

 ءادحاو مسالا ىف كرتش ام عيم عومسملا دحلا نوكي ام اريثكو. ممالا كارتشا ليصحت ىف

 ىذلا هنأ ىحصلا 'ىثلا دح نك « رخآ مما كارتشا ديدحتلا ىف نوكي نأ هيف ببسلاو
 ؛ ادحاو ةقيقحلاب وه سيلو دحاو دح هنأ اذه مهويف « لادتعا ةبسن ندبلا ىلإ هتبسن

 وه ام ىلعو «لادتعا ةمالع وه ام ىلع لدت ةكرتشم لادتعالا ةبسن ةظفل نأل ءادودح لب

 . لادتعا ببس

 . ةسياقملا لمتحم لهف « نيئيش ىلع 'ىثث ليق اذإ هنأ مسالا كارتشا رابتعا ىف عفن امو

 نأ زوحي لهف « فعضألاو دشألا نالبقي اناكنإف « هانعم ىف ناي واستم امبنإ لاقي نأ

 ادهن « لبقي ال رخآلاو لبقي امهدحأ ناك نإ و , رخآلا نم فعضأو دشأ امهدحأ نوكي

 داحلا فيسلل هتدح ىف واسم داحلا توصلا له : هلاثم . مسالا كارتشا ىلع لدب ام لوأ

 نم دحأ فيس وأ فيس نم دحأ توص لاقي نأ نكمب لهو ؟ سبا وأ « داحلا رعطلاو

 رون لاقي دقو ؟فيسنم دحأ فيسو «توص نم دحأ توص لاقي نأ نكمي هنأ عم ( رعط

 رونو « فعضألاو دشألا لبقي ال قحلا نايس رونو ( عاعشلل رونو ©« قحلا نايبل

 : امهلبقي عاعشلا

 مسالا نإف « ةنيابتم ةفلتم سانجأل لوصف ىه ءاشأ ىلع مسالا لد اذإ اضيأو

 نأ اذه لاثمو . دودحلا ةفلت اهوصن نإف « ةفصلا هذه ىلا سانجألا نإف ؟ كرتشم

 ام لصف ىلع لدي و «داح هنأب انوص فلا تومصلا ذإ «توصلل ام لصف ىلع ةرم لدي داحلا

 : ىلآ ىعانص سنجل

 ةدحأو لوصف ىه له وأ « ةفلتغم ىه له م<الا هيلع لدي ام لوصف ىف رظنب اضيأو

 ىذلا نوللا لوصف دم كنف ؟ اكرتشم مسالا نوكيف ةفلتخم لوصفلا تدجو نإف ؛ !مابعأ

 مدءاس سس ؛( ن عد هلال : نإ || اسد : كارتعا || ن « د هنأ : نا ()

ثن ع اس ©« س ©« ب ناك : انك (ب) م لادتعا : لادتعالا || س : ةظفل ( 4)
 مث 

 مدقف : دقو )١١( ب نظ ام ىلوأ : لدي ام لوأ ) س نإ امأ» : نإو (م)

 || س همسا : مسالا )١4( س اهلبقي : امهلتمب )١1١( ه(«مد« ب عاعشلا : عاعشلل )١0(

-- : ام لصف ٠.٠0 توصلل ()0- 15) م لاشم : لاشمو )١9( ه « اس سانجألا : سانجأل
 د 

 م « اس ممالاب : ممالا (14) م66 < اس © ساس :ىلا || ه ع اس 6 نع منجل : سنجل 01190

 س -- : ىألا )١9( تيد د :ىهإ||نء اس6 سود :له ||
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 ساذجألا دحأ لم لاقي ىذلا نوللا لوصفو « هل اعماجو رصبلل اقره رصصبملا لع لاقي

 .اكرتشم امسا نوللا ناك ةفلتخم لوصفلا تناك املف . ايسدسو ايست ناحلألا ىف ىتلا ةئالثلا

 نإف « كلذك ناك اذإف . هل اعون لصفلا الو « عون وه (ىل ةتبلأ الصف نوكي ال عوناا مث

 « عون هناف ناولألا ف ضيبألا لثم ؛ كرتش» ممالاف « الصف رخآلاو اعون امهدحأ ناك

 ثحبلا اذه نأ رظنن نأ بحي نكلو . مسالا كارتشاب امه نذإف ٠ لصف هنإف تاومألا ىفو
 : لوقتف « روهثملا بسحم وأ قيقح وه له

 نأ بجي ال هنأ فلس ايف ّتملع دقف « اهعاونأ ىه ضاىعألا لوصف ْنإ لاقي ام امأ

 لك ىف لصفلا ىنعم نأ مهفت لب « هعون هنيعب وه ضرعلل قطنملا لصفلا نأ كلذ نم مهفت
 ءزحوهو © لصفلا موهفم نم اءزحب ةتبلآ سيل سنحلا نأو « عونلا ىنعم ريغ عوضوم
 طئاسبلل ىذلا عونلا جاتحي سيل هنأ كلذ ىنعم نكل . هيف كشال « عونلا موهفم نم اعاد

 ءىشلا لب «هنم قتشم قطن« لصف ذئنيح هل نوكي ىتح « طيس درجم لصف هل نوكي نأ ىلإ
 ىرجي امو ضايبلا نأ ىنعي « هتاذل هل ىطنملا لصفلا ىنعم نوكي اع'إ « اهيف عونلا وه ىذلا

 قيرفت وذ ءىش امهنم نوكيف « ءىشب نرتقي قيرفتب رمدبلل اقرفم سيل طءاسبلا نم هارجم
 اقطان ناك اذإ قطانلاك ال « هتاذل رصبلل اقرف» نوكي ثيبح ضايبلا نوكي لب « قرفملاوه

 قرفمءىث هنأ ىنعع رصبإلا قرفموه ذإ ءضايب هنأوه رمعبلل قرفم هنأ سيل ناكنإو « قطني
 انولالإ رصبلل قرفملا دجويال ناك نإ هنأ وهرصبلل قرفم نول هنأ ىمك ضايس هنأوهو ءرصبلل

 نوكي والإءىثلا دجوي الام لك سيل هنإف ؟رمدبللةرفمنوا هنأ وهرمدبلل قرغم ءىش هنأ سيلف

 ىعب ر امضعب نأ : ايسدسو ايسمس || س ل : ايسدسو || ه ايعيرو ل ؛ س اسمع : ايسمخ (1؟)

 م كرتشملا : كرتشم ١) ساذإو : اذاف || ص :  ةهببلا )م ْن ©« د ىمدس امضعي و ىممجج امضعي و

 ن نأ : هنأ (7) ه نكل : نكلو )٠( م لوصألا : تارصألا (ه)

 ؛ د عونلل موهفملا : عونلا موهفم )٠١( هء اسناف : نأ, () سىققطملا : قالا ()

 مهنأ لع : اهيف 60 قف ما : قتشم || نا : هل )1١( ن كش : كش || ن موهفملا

 م :,ىش )١( م.قرتفي : نرتقي )١8( ها ؛ .ب ىرج : ىرجي || اس« س ىنعم : ىنعي )١0(
 :رهو(5١) ه6 بتقرفي : قرفم|| بناف : نإر(١٠١) هء«ن ء«داذإ :ذإإ[ نس :ال )١4(

 ... ضارب )15-١0)( ه6( ا2«© ب روهذإ ل : ضاي|[نوىد اد : هنأ || اس6 بره

 نإ هنأ رصبللةرفم نول هنأ ىعمب ضاايب وهو رصبلل قرفم ءىش هنأ ىنعمب رصبلل قرفملا دجوي ال ناك نإ : رصبلل قرفم
 م اهنول : انول || ن؟ م6 س« دنإ هلنأو : نإ هنأ وه (15) س رصبلل قرفملا دجوي ال ناك

 د نكي ذإ هل ل : نوكيو || ه6« ن « د ام لك سيلو : ام لك سيل هناف )١1(



 لدحلا 4١

 . فلس امف اذه تملم دقو . هتيهامل اموقمو هموهفم ىف الخاد نوكي نأ بجي وهوه
 ىنعملا ىف 7 هنيعب وه طئاسبلا عون نوكي نأ نم هونظ ام بجويال نذإ محلا اذهف

 قرفملا نوللا لاقي نأ حصي ا « ضايبلا نوللا : لاقي نأ نسحب ال اذدو . موهفملاو

 . عضوملا اذه لاطبإ كفذب لواحم اعون لصفلا نوكي دق لاقي نأ بحي الف . رصبلل

 ؛ ةتبل الصف نوكي ال عونلا نكل . كلذ عم لبق ام اصوصخو « قيقا نه هجارخإو
 صهاوجلاا عاونأ ىف اذه نإ لاقي وأ« ةتبلأ امون لصف نوكي الف سكعنب نأ بجوي اذهو

 نوكي ال قطنملا لصفلا نأ ملعت نأ بحي لب ؛ اهريغا تءاج ةهلثمألاو فيكو . اطوصفو

 . سنج ناكم هل نوكي ىذلا وهو « رحنآ قطنم ىل<فهل ام هجو ىلع الإ ءىثل اعون ةتبلأ

 «ساسحلا هلاثم . ءىثلا هيف ىذلا ىلعألا سن# الصف سنك اك ىذلا كلذ نوكيام اريثكو
 نأ تملع دقو . كاردإ وذ ءىدوه ىذلا كردملا نم عون هنإف « سحوذ هى هانعمو

 نم ةلوق١ نم عون وه ام امأو . اهف لخدب ال فو تالوقملا ف لخدب فيك اذه لثم

 هنأ ىلع ءىثل الصف نوكي لب ؛ قطنم لصف هنأ ىلع ءىثل الصف ةتبلأ وه سيلف « تالوقملا

 ءىثل اعون ةيقاطنملا لوصفلا نم ءىش سيلف ؛قطنملا لصفلا ىف انهه مالكلاو ؛طيسب لصف
 انلق ام[ و . ءىثل ايقطنم الصف تالوقملا عاونأ نم ءىش سيل سكعلابو « تالوقملا نم

 وهو « داحلا وه انهه ىذلا لاثملا نأل « قطنملا لصفلا ىلإ فورصم انهه رابتعالا نإ

 ؛ طيمبلا لصفلا كلزك الو . داح توص : لاقيف ؛ قاقتشا ريغ نم « توصلا لع لومم

 . هنم قتشد نأب تسلع ا امثإ هنإف

 هناف« ادوجو ةطيسب لوصف ةطيسبلا رومألا ىف ةيقطنملا لوصفلل نكي مل نإو هنأ ملعاو

 مرهثملا : مرهفملا, (؟) اس 2« س ىه : وه|| س نركب || ه« ماه: ا ()

 || اس ضايلل : ضابلا | ن « د ضايب نول : ضايبلا نوللا || ن ©« د حصي : نسحي || س

 لولحب ؟ اص « ب هلواحت : لراحي || نء« دالو : الف (:4) ن « د قرفم نول : قرفملا نرللا

 ماديز :اذه (5) ملبق : ليق || ن6 س « د هجارنإوأ : هجارنإو ( ه) م

 ها : سنجل || ن « د :  سنحلاك ىذلا كلذ (9) أس « س ناكمإ ؟ د ناكر : ناكم ()

 امد : ءىش )١١( اس - : نم || م - : لخديال فيك» تالوقملا ف )1١(

 ماد ره :  رهر || ن؛م,درهو : وه || م افورصم : فورصم )٠6( سص عون : امون

 م «ءاس هرجو : ادوحجر || بتنإ : نإو 004(
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 هنأ نظن نأ بحي الف . رصبلا قيرفت هل نول : لاقيف « الوق مهذتلا ليبس ىلع كلذ لاقي دق
 ائيش هعابط ىف نأ هنم مهفت نأ بجي الو . الصف سيل كلذ ْنإف « لعفلاب قي رفتلا هب ىنعي

 ىتح « ةيئيشلاب نرتقملا ضايبلاك قرفملا امهعومم نوكي, ىتح ةيثيشلاب نرتقم قي رفتلا وه

 مهفتلا ليبس ىلع كلذ لاقي امثإ لب ؛ ملا هب فصوي مث « ضدألا امهعوم نوكي
 رخآلاو اعون ىناثلا نم نيموهفملا نيبنعملا دحأ ناك اذإ هنأ عت نأ اضيأ بجيو . زاخلاو

 ازإ كلزكو . الصف رخآلاو « اسنج امهدحأ ناك اذإ كلذكو ؛ كرتشم ظفللا نإف « اسنج

 ءىثث لم انرب لدي دق تاكرتشملا هذه لاثمأ نكل . مو.علا ىف نيفلتخمم نيسنج لصن اناك

 . اراص اذه ةلثمأ تعمس دقو ( نيتهج نم ددعلاب وأ تاذلاب دحاو

 ذخأ لم رادتقالاف « ةيفو هب ضايترالا نم ىلديل ديال امم اذه دعب ىتلا ةادألا امأو

 هذه بلطيو « ماكحألا ةهباشنملا رومألا نيب قرفي كلذب هنإف « ءايشألا نيب لوصفلا

 ماكحأ تارابتعا ىف ناك ام كلذ لضفأو ؛ ادج ةهباشنملا لب ةسناجتملا رومألا نيب ةكلملا

 قيرفتلا لثم « ادج عفان سانجألا ةبباشتم رومأ نيابت نع ثحبلا نأ ىلع . دحاو ءىذ
 ىتلا « سانجألا ةذاتتلا « ادج ةدعابملا ءايشألا امأو . معلا ماكحأو ساا ماكحأ نيب
 ضوخ هناك اهني قورفلا رابتعا نافء !ماعوضرم الو اهسانجأ ىفالو اهعئابط ىف اهف هباشنال

 ٠. ةبرد ديفم ريغ كلذو ؛« مولعم صأ فرعت ىف 5

 تت
 با

 ايلطيم كلذ نوكي نأ بيو . هياشتلا ذخأ لع رادتقالا ىهف ةعبارلا ةادألا امأو
 هباسثت لثم « درفم ىنم؟ نوكي ام كاذ نف . ادج ةفلتخلا سانجألا ةديعبلا ءايشألا ىف

 ىلإ سهلا ةبسن نإ لاقي ا « ةبسنلاب نوكي ام هنمو « امل دض ال امهنأ ىف ملاو رهوملا

 ن قيرفتلاب : قيرفتلا هب )١( ص اننأ , ه « ب امنإ : هنأ || هرصبلل : رصبلا || هء م س : دق (1)
 : امهعومج || م هبشلاب ؛ ه.6 اس هيشلاب : ةيثيشلاب (9) سءىغ : ايش || ب لمفلاب : لعفلاب ||
 ن كلزكم ؛ د كلزإف : كلذكو (5) ١ ههبشلاب « م « اسةيبشاب : ةيئيشلاب |' ن « د امهعرمج نوكب
 ام : دبال اماذهدمسب || نءدةثلاثلا ل :ةادألا () نءيدد : ا ||مالف:دق (0)
 || ص :  كلذب || ه نيب نم لوصفلل :نيب لوصفلا )٠١( نءداهفر اب : هيفوب || ت6 د“

 || م اهلضفأو : كلذ لضفأو )١١( دديال ل : قرفي || ه6 م © اس © بفقرفم : فرغ
 : قورفلا 4( ن(«داضيأ : ادج || هان أ ل : مفان 0 ن « درابتءأ : تارابتعا

 ديفم || نرومأ : سمأ || نفض رمت : فرعت )١6( هن صرح ؛ د ضرح : ضوخ || س قرفلا
 اهنأ :اممنأ )١8( نوعاص « دوهف : ىهف )١١( نهبدتعم ؛ م هب ردتقم ؟ دوب هل دتعم : ةيرد



 -_ لدتا

 ةبسذ وأ ,هيلإ داوسلا ةيسنك رصبلا ىلإ ضايبلا ةبسن وأ « مولعملا ىلإ ملعلا ةبسن ىه سوصحلا

 ىلإ لابحلا ةبسلك لايحلا ىلإ لقعلا ةبسنو « داوسلا ىلإ رصبلا ةبسنك ضايبلا ىلإ رصبلا
 + سلا

 بوسنم امهملك ىف دحاو كرتشم نوكي وأ «كرتشم دودحلا ىف نوكي ال نأ امإ ةلملابو

 بجيو . هيلإ بوسنم رخآلا فو بوسنم امههدحأ ىف وأ « هيلإ بوسنم امبلكىف وأ

 ساجتلا دعب تناك اذإ ةسناجتملا ءاشألا نإف اضيأو . ةدعابتملا ءايشألاف هلكاذه نوكي نأ

 ساجتلا دعب اموعمجس ام داسرا نإف « داوسلاو ضايبلاكو « روثلاو ناسنإلاك « ادج ةنسابتم

 . ةبردلا ىف عفا

!| 
 ساده : ادج 00( نودد,#يور :.بجبو (ه) ن « د ةبساوأ : ةبسنو

)١( 

 ه © ن « د اهعمج : امهعمب || اس ضايبلاو : ضايبلاكو || اس نوللاو : روثلاو



١٠ 
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 رشاعلا لصفلا  ىلوألا ةلاتملا 1

 رشاعلا لصفلا

 تاللالا هذه عفانم 2 (ىر) لصف

 اميرف ؛ هيف فالخ ال ايف ةُجالملا لئاسلاو بيجلا ىفكي نأ ىف ةعفان ىلوألا ةادألاف
 مقو امي ريثك لثك « ههالكل ئاسلا هيلإ قوس امل ىنعملا ىف لباق ريغ بييحلا هلوقي ام ناك
 لوقيو«”«ىر, هللا نإ” : مهدحأ لوم ذإ «انئامز ىف نيبغاشملاو ءايطخللا نبب هيف فالحلا

 رصبلاب اكردم سيل هنأ هب ىنعي « ىريال هللا نإ :لوقي ىذلاو . “ىربال هللا نإ” :رخآلا
 رب ” : لوقي هنكل « هل هب حرصول اذه ملسيرحآلاو ؛ ةيفك ىذ ىلااقم ءىث كاردإ

 : امهدحأ لاق اذإ كلذكو . ىمعلا ىلع نابغاشتي مث ؛هب قطنلا ىلع ردقي ال رخآ ىعم هب ىنعي و
 ىنعي و “ قولخم ريف هللا مالك ”” : رحئآلا لاقو « عومملا اذه هب ىنعو «قولخم هللا مالك“

 ليدفغت ىلع رادتقالاو . نابغاشتي مث ؛ رح الل هروصب, الو هروصتي ال كلذ ريذ رحآ ائيث هب
 موال اهف جاجا ىفكي و « ةميال؛ ةنوعم بابلا اذه ىف ريعي كرتشملا مالا

 دحاو ىعع لئاسلاهذخأ مث ؟ كرتشلاظم'"' لاح فرعي ناك اذإ ب بيلا نإف اضريأو

 هنع ةرابعلا فرصيف ىنعم لع سيقي نأ لواحب ام ارثكف ؛ هنم ةيرخسلاو هب ثبعال هلها
 . هب رهاب الوهورخأ ىنعم ىلإ

 هلرتشملا ظفللا لتساب ةطلاغم انيلع ىرجت نأ نه زرحتلا ىلع كلذب ردتقن انإف اضيأو
 . نفلا اذه لي ىذلا نفلا ىف اههوجو ىلع لدنس ىتلا ةطلاغملا

 : لئاسلا (4) س ةاداف ؛ ن « اس « د ةادألاو : ةادألاف (؟) ناد :هذه (؟)
 : مهدحا || م اذه 33 : انئامز || ن « س « د نيييغاثملاو : نيبغاثملاو (ه) اس لئاسملا
 م« اسالباق. : لباقم (7) نيد :هنأ||مء ال6 ب وعيو :ىنعي(1) ن « د اهدحأ
 نيد د .؛4هب )00٠١( نود :هبإ| س«ب ريغ ل :هللا (9) نود :هلا|

 و ل ل ل اا ا
 ل ل لئالا(١١) ان لم : نيعي (1)

 © داس : مع )١4( س ةرابعلل : ةرابع و + فرمترف : فرهرفا| صاع ؛ ىلع || م لداجي
 مرماا و كرما || د : ردتتت )١6١( ماو ان6 سدس :. || ه ع ماع اع

 نا : ةطلاغملا )١5(



 46 لدحللا

 اضيأ انل حلصي هنإف ؛ اننكمأ ىناحتمالاسايقلا ليبس ىلع انريغ طلاغن نأ انئش نإو
 ةوق هب معنف اهلمعتسن نأ حلص» ؟ « ىلدحلا ةوق اهب نحتمتو ةطلاغملا لمعتسن نأ انايحأ
 . نيماعتملا

 نوكيو « اهف قحلا هنك ةنيدلاربدملا عي دق ةيندملا ءارآلا نم اريثك نإف اضيأو

 ليواقألاب هيف مهنم نويلدحلا عنقي وأ اوعني نأو « هفالخ روهملا دقتعي نأ حلصألا
 ؛ رطاحلا ىوق لدحلاا ىوق كلذ عم ناكو 4 جيردتلل حلصي, ال نم مهيف غين نإف . ةيلدحلا

 نمؤي مل « ةيعيبط ةنطف فرارعلا نم روهشملا ىف اع انطف « رومشملا لع ىبببام ىلع اردتقم

 هعم تعفن اميرف « مازلإلا نم هجو لك هعم ىخوتي نأ بجيف . لابوب هتجاحم دوعت نأ

 «طارقس”هطلاف ذإ «لدعلا أ ىنالداجن نيح“سوخ اموسارث”عم طارقسل مقو اك ةطل اغملا

 الك نإف  هدحو لئاسلا الو « هدحو بيحنا كاذب عفتني سيلو . همحلاف كرتشم مساب

 . ه ناعفتني نيقيرفلا

 « بيحملا عضو لباقم هبسحم ام ىلع هلمعي سايقب لئاسلا هيلع طلست اذإف بيحلا امأ

 . هروصق فرعو هزجع حضوأ كلذ هل نيب اذإف « هريغ ىنءملا ىف هلباقم نوكيو

 « كرتشملا مسالا ىناعم زيبت نع اديعب ناك اذإ كلذب برجا طل اغي نأف لئاسلا امأو

 زجع صألا رخآ ملعأ ءاش نإ هنأ اهدحأ : ةعفنملا نم ناهجو كلذ ىف لئاسلل نوكيف

 سايقب ىنأيف « بيحلا عضو لباقم ىلع سايق هرضحي ال لئاسلان وكي نأ رخآلاو « بيحلا

 ىناعم عي“ ىلع مكحلا نوكي ال اف اذه نكي اع[ و ؟ هناكم م*الا ىف هكراشن ام لب اقم ىلع

 بيجلل نإف « « ممج نيو لك” : انلوق ىف هيلع لاخلا مك ال « ادحاو هيف كرتشملا مسالا

 ؟ س ىميلعتلا : نيملعتملا( ؟) ه نحتمنف : هب لعنف || ن «داهع : هب || اس معن : لعف (؟)

 مدس : تك يدل || هوا ضم دل | ا ب يدل ةيبدها || ص :  اضيأو ( ؛ ( 4 ) اس نييميلعتلا

 هل : غبت || اسذإو : ناف || اس عنقي و : عنقي وأ ( ه ه) نءدنوكي دقو : نوكيو ()

 قاماطظ (07) سدناكف : ناكو (5 5( ممهف ؛ د« ٌيمم : مبف || م« اس مهنم

 : هجو(8) س نم ل- : نموإي || ن قراوفلا ؟ سراوعلا : فراوعلا ( 7) هل : روبشملا

 : ىعملا )١16( ب هبلعي : هلمعي )١0( اس عفلي : عفتلي || د همأف : همن )٠١( س دحاو

 هلع : لمأ 60 تذإ : اذإ || م طيلاغت : طلاني || ص امأف : امأو 0( م ىععم

 مريغ: نيم (14)

١ © 



 رشاعلا لصفلا - ىلوألا "لاقملا 645

 0 ىنعملا كك سايقلا هياع تلمع كنأ توكذ ام كح نإ : لوقي نأ لئاسلل وأ ذئليح

 « اذك ل باقم دصقأ انأ : لئاسلا لوقي وأ . ةدحاو ةرصن ام.“ نيننعملا سمنأ امنإو

 « هلباقم لع سايقلا داريإ ىف تطلغ ىنأ تننظ ىذلا رخآلا مكح ىلع محلا ىف كدنع وهو

 لاقت ا ف لقي عفنلا نأ لعو . زيجعتلاو عيلشنلل اذهب طقسيف ؛ ءاوس كدنع امهالك لب
 اذهب عفتني امإ لب . ءاوس امهككح ناكاذإ ؛ ةكراشم لب اقم ىلإ بولاتملا لباقم نم لئاسلل
 . افلتمم نيصألا مكح ناكاذإ

 هب لغتشي نأ نسم الو « لدألبا ىف الدع سيلو « ةطلاغم اذه نإف ةلملابو
 ةمواقم نم هسفن نم روصقب سحأ اذإ كلذو « هانحضوأ ىذلا رذعلا لثم ىف الإ ىلدحلا

 اره ضرنلا ىلإ الوصوو اجرف هسفنل دجوو ؛ ةحلصم هتمواقم ىف هضرغ ناكو ؛ مهحلا

 . ةحلصملا لب «قأ! نايب سيل كلذ لثم ىف ضرغلا ذإ ؛ كرتشملا ظفللا لاتساب ناقلعتم

 وحن ةدعملا تامدقملاو عضاوملا داينرا ىف !متعفنف لوصفلا بلط ىلع ةينبملا ةادألا امأو
 . ريغلا تايثإو دحاولا لاطبإ ديرأ اذإ« ريغااو دحاولا ىف رظنلا دصق د: ىتلا تاسايقلا

 . لوصفلاب دودحلا لكنإف « دودحلا ىف اضيأ مفنتو

 بلط ىله ىنب٠ ءارقتسالا ذإ ؛ ءارقتسالا ىف عفنتف هباشنأا بلط ىلع ةينبملا ةادألا امأو
 تناك نإف ؛ رخآلا ىلع الو# نييلكلا دحأ لعجإل ؛ رحخآآ ىلكو ىلك تح ةهم اشنم رومأ
 اضيإأ اهي عقتتيو ؛ قحال ةروهشم - تماع ام لع س ةعفنملا هذهو . عفنت مل ةنيابتم

 , ةقح ال « اضيأ ةروبشم ةعفنم نكاو « ةلصتملا ةيطرشلا تاسايقلا ىف ع

 ىلدحلا هلمعتسي ام امهدحأ : نيهجو ىلع ىهف اهيف ةروهشملا ةعفنملا ةيفيك امأو
 سوممملا دروي سللا ناك نإ : ملوك « ةماقتسالا لب عينشنلاو فلحللا سيل هضرغو

 )١( مه 6 م («د تدع : تلمع )١( اميحب || نء مى اس« دانأ, : امام :

: 
 تطلغ || م ىلا : ىألا || مءاوس + : محلا ىف (؟) مه ةريصن :؛ ةرصن || س اعم
 م لاهيا : لاقتلا || ه لاق : لقي || ن « د عامتالا : عقلا (؛) ص تطلاغ

 م« نردقلا : رذعلا (8) اس لغش : لهاشش (107) مه( أس« د ©« ب اهمكح : امهنكح
)0( 

 )5( سلاحب ل : ممحلا )٠١( اصنذإ:ذإ )١4( اس عقتف : عفف )١٠4( اساذإ : ذإ

 )٠١١6( حس لعجيف : لعجل )١07( نكلو :  ه « م ةعفتملا : ةعفنم || ن )١8( ةيفيك امأو :

 ن « د « ب ةماقتسالاب : ةماقتسالا لب (19) مرهف ؛ دىه : ىهف || ن « دامنإر



 4 لدحل

 نوكي ام اريثك ىلدج مالك اذهو . رصبملا لع رصبملا دروي راصبإلاف ؛ سماللا ىلع

 ىف حلاك ءىثلا ىف مكحلا نوكي نأ ىنعأ ؛ بجاوب سيل هنكل ؛ لوبقلا روهشم
 لدعلا نم ناك « المعتسمو اروهشم جاجتحالا نم هجولا اذه راص اذإ هتكل . هبيبش

 بطاخما مزلي الف ةقيقحلا| ىف امأو « امهنيي قرفلا داريإب بطاختلا بلاطي نأ روهشملا ىف

 نكمم اذه لب « ههيبش مكحك ءىثلا مح نوكي نأ قحلا ىف مزلي سبل هنأل « كلذ
 رظنلا قيرط نم مزلي امتإو . ىوعدلا سفنك وهف « نوي ال .سرأ نكممو « نوكي نأ

 مالكلا سيلف ةبجاو تسيل تامدقملا تناك اذإو « ةءجاو تامدقم نم مزلام قحلا

 سايقلا طرش ناك اذه نأ تماع دقو « عوضومو ملم هيف سيل ذإ « سايقب

 نوكي نأ بجي لو « لوةي نأ بطاخلل نوكيف « امزال هنع مزلي ام ريصي نأ ىف

 ريغب هيلع كلذ نيبتي مل اف « ناتساح امهنأ ىف اهباشت نإوسللا مك رصبلا مح

 . بجي مل ةبباشحلا هجو

 « اذكنوكي ْنَأ زاج ول : مهلئاق هلوقي كف « عينشنلاو فلخللا قيرط ىف ىذلا امأو

 نأ زاس++ جراخ ىلإ الوسر لري رسءبلا نوكي نأ زاجول ىنعأ ؛ اذك نوك نأ زاحل

 (« لاعتسالا ىف نسحأ انهه « ول » ةظفل نوكتو « سردلملا ىلإ اضيأ الوسر سالا لسرب

 نم ناك « اروهشم ادومم نامز ىف ىلدج دنع اذه لاعتسا ناكاذإف « كانه « نإ م ةظفلو

 نود اذه ىف زاج مل هنأ نيب ىتح لصفلاب مهلا بلاطي نأ لدحلا ىف لدملا

 اروجثم راص ذخأمللا اذه ناك نإ « اذه دعب نيس مل اذإ ذئنيح ناكو « كلذ

 دوج )١( ما :نوكي || ه - : رضيملا لع || ن  هراضيإلاو : راصيإلاف (1)

 ن « داذإف : اذإ هكل || دةييش : هيبش (8) 2س + : سبل || اس لوبقل اروجثم : لوبقل
 ن.« د هش : هيبش (0) تن « اس 6 د المعتسوأ : اليعتسو || ه اذهب : اذه ||

 :اف(١٠) م « اس « س © ب سايقل اطرش : سايقلا طرش ( م ) س - : نوكي ال نأ نكممو ||

 ساك :5ف(0١) هع اس«© ب نيس : نيش )20( مايفو سايلف؛نءدام؛ بال

 نامزب ؛ ن « د انامز : نامز ىف (16) نعء«دا : اضيأ 00( نعد زاج : زامل ولا

 س اذإ: نإ || د ناك ذإ : ناكو )90 باح :ىح (05) ه(مدومخ :ادومج ||ه« م« اس

 د : اذه ||
 )1١١(



 رشاعلا لصفلا للوألاا ةلاقملا 4م

 ىف اهأو . ةروهشم ريصت دق ثامدقملا !؟ « اروهثم ريصي دق فخأمللا ناف « الوبقم

 زاج اذإ بجي ناكملو : لوقي لب « ةتبلأ كلذ نع بيجي نأ ممملا مزاي الف قحلا
 « ءىش ىف ادوجوم مكح نوكي نأ زوجي لب © هببش ىف زوج نأ ءىش ىف ءىث

 (ةللسع ةندقلا هذه تلة[: ةقنيافب اريك ءاينشألا :بزقأ - .ق:دوتنوع نعو

 لصفلا ىلع ردقأ ثسل ىنأ بهو هيف لصفلا بلط ىنمزلي سايقب كساق سيلف

 . هيف هياثتلا بوجو ىلع كناهرب نيأف « هيف

 دودخلا ف با نأ بك م لوأ نأ 4 موسرلاو دودحلا ْق ثحعبلا اذه عتب دقو

 هباشنلا لصأ ٌسنحللاو ؛ سللبا وه بلطي ام لوأ ّنأل « هيف هباثتملا ءىثلا وه
 0 9 « ه 5

 ةبسانم رومأ سانجألا لدب امإ و « سانجأ امإ ايف دجوي دق موسرلاو ؛ ةيناذلا رومآلا ىف

 ٠ 2س ان الل

 رخآ ءىشل مسر وأ دح اندنع نكي لو « ام ءىثل دح اندنع ناك نإ هناف اضيأو

 صالا كلذو « سمأ ىف ههباش كلذ عم ناكو « ادج هنع اديعب اهيش رخآلا كلذ ناك امي رف

 آلا ءىثلا كلذ سنج ىلع كانه نم هبنيف « هلوصف كلذ ءارو ام مث « همسر وأ هدح ءزح

 ةدحولاو « رحبلا دوكرل يرلا نوكس ةهباشم لثم اذهو ٠ لصنلا دايترا ىف صمألا برقي مث
 . م أدبم اسهم دحاو لكذإ « ةطقنلل

 ريص' دق تامدقملا*؟ || مه تامدقملك : تامدقملا؟ || س ةروهبشم : اروهثم (1)(

 :.ءىش (؟) ماس : زوجي لب ههبش ىف || ن « دهببش : هببش (؟) صا : ةروبثم
 : ةلم|| م ء مدمر : هم || نءدءب دس :هب || نءدريش: يطل (14) ها ميغ +
 :ثحبلا (7) ان « ه ىف : ىلع )١( دبه : بهو (5) م ةيلس.؛ اسةلأسمب
 هاذه: ره (8) اس :لوأ || ن 6 هدودحلا : وهدودحلا ( 7) ن « د ثحبملا
 : كإ )01( نيد صأو ه « مع اس « س « ب مأ[ ب فاذك ] لصأ || س - : سنحلاو||

 : كلاه || س ةينم ؛ م« ب هيبيف : هنيف )١6( نء«ددحدنع : ادجهنع )١5( ساذإ
 :هركرل )١6( دن « دداشرا : دايترا || هفرعي : برقي || نءد - : رخآلا ( ") ه كلذ

 نود : مك || مدركك



 14 لدجحلا

 «سنج روهشملا فوه اموأ « اسنج اودجو « اذه لثم امأع اودجو اذإ نويلدحلاو
 ٠ سنها ماقم موسرلا ىف مئاق وه ام وأ

0 5 00# 0 

 , عضاوملا ىلع فوقولا اهلي مث « ةيلدحلا ةينقلا باستكا ىف ةعفانلا تالآلا ىه هذهف

اقم ؛ د مهب ااو سنها ماقم: سنها ماقم موسرلا ف ( ؟)
 : تالآلا () ” موسرلا ف سنفبا م

 هذه تمم ؛ د لدحلا باتك نم ىلوألا ةلاقملا تمت ع ن اس « ب : ىلوألا ةلاقملا تمت : عضاوملا || م تالآ

 سداسلا نفلا نم ىلوألا ةلاقملا ثمت م لرألا هلا نم سداسلا نفلا نم لوألا ةهلاقملا تمت ؟ س تلاقملا

 ه نيعحأ هلآو دهم هقلخ ريخ لع مالسلاو ةالصلاو هتمو هللا دمت
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 ةيناثلا ملاقما





 لدملل ١٠٠

 ةيناثلا ةلاقملا
 لوصف ةدس ىههو

 لوألا لصفلا

 عضولا ىهوج نم ةذوخأملا لاطبإلاو تابثإلا عضاوم يف )١( لصف
 م نإف ؛ لوألا ميلعتلا ليس هيف نيكلاس « عضاوملا كذب ةلاقملا هذه ىف ئدتبنس انإ

 نإف ؛ بيترتلل ىرخأ ةرمبقعتي نأ ريغ نم م ليبس ىله تبنأ لوألا ميلعتلا ىف تبثأ ام
 نسحب دئاع وه امل فاكتلا ةدواع» رع فرص امب ر هب لغشلاو ؛ ملف بيجي كلذ ممح

 نيقلطملا ىغلاو تابئإلا عضاو. وه ام بتري نأ ءاش ءاشولف ٠ ةرورضلا نود ةبترلا
 اب نكي ل « ىضرعلا دوجولا هل ثيرح نم ضرعلا صخب يذلا نع هزيع و « ةدح ىلع

 هنأك عضوم هقفل نيب و هنيب ءىش عضاوملا نم ناك نإ كلذكو , سأب كلذ نم هفلكس

 مهفلا ةدوج هينغت رطل ْنأ ىلع . هيف لالا رييغت فلكتي نأ فلكتماف « امهنيب بيرف
 : نآلا لوقتف ؛ نسما بيترتلا هعفن ال ديلبلاو ؛ بيترتلا نع

 دقف « ةيلكلاب لطب أوأ اياك تبثأ امو ؛ ةيبزحب و ةياك سيياقملا اهيلإ قاست ىتلا بلاطملا

 وه ثيح نم هلطبسالو « ايئزح تبثيدقو «اياكتييابدقف ضرعلاو , هلعف ايف ةيئزحلا نمضي

 ةلاقملا ؛ ب لوألا لصفلا سداسلا نفلا نم ةيئاثلا ةلاقملا : لوألا لصفلا .. . ةيئاثلا ةلاقملا ( ) ١
 ةيناثلا ةهلاقملا ؟ مب ل.ألا لصفلا لومف ةتس اهيف س_اسلا نفلا نم ةيناثلا هلاَقملا ؟ د سدابملا نفلا نم ةيناثلا
 لصفلا لوصف ةعبس ىهو قطنملا ىف ىلوألا ةلملا نم سداسلا نفلا نم ةيناثلا ةلاقملا ؛ س لوألا لصففلا لوصف ةتس
 | م : نأ || دعيمج : مج (5) سذوخأملا : ةذوخألا ( 4 ) م لرألا

 نيمعوددل :ءاش(م)  هءمءاس فيكللا : فلكلا || مءس معي : مح (0)

 مع م2 اس فلكي : هلكت )٠١( اس يضرعلا : ىضرعلا (4) م6 بوزيوعو ؛ هزيبو (9)
 مه«مريغب ( دريغت : ريت || نءد « ع فلكتملف : فلكدلف )١١( نءدمهقو ل : ءيف ||
 : لطبأ وأ || ه امأو:امو || ن © اس « د بلاطملا نإ : بلاطملا 6ف م هنيعلا هينفب ||

 نع« سا د دق : ىف || م هيف | ؟ س هيلعي : هليفإإن ءد وهف : هلعف ايف (:1١( ب لطبأ ام وأ

 هدقوأ : دقو ||
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 ىف دجويال نأ هلطبيو ؛ ايلكت بثي نأ جاتحي هعي+ نإف هاوس ام امأو . ايئزحب هبلس ضرع
 عوضوملا ىو امع الطبي نأو « نييلك اتبثي نأ ناجاتحي دحلاو ةصاخلا نكل . ضيبلا
 « ةصاخ بلقني ذئفيح هنإف ؛ عوضولل اسكاعم تبثي نأ عنتمف ضرعلا امأو . ايلك الاطب|

 تابثإ نكل ؛ اضرمع نكي, ل سك اعم هنأ تبثأ اذإ هنكل «ضرعلا لاطبإ ىف عفني كلذ نكل

 ىتح ديك أت ةدايزالب ادوجو نوكي نأ ىلإ برقأ هدوجو ضرعلا ناك اذإف . ادج بعص كلذ
 كلذ عيمج و اموقم نكي مو عيمججل ناكوأ عيمج نكي مل نإ و « ادوجوم نوكي نأ ىفكي
 نوكي ال نأ امإو « اماع نوكيال نأ امإ وه ةدايزلا لب ؛ دوجولا لع ايدوجو ىنعم هديزيال

 ناكو ؟ دئاز رظن ىلإ هرمأ ىف جاتحي ضرعلا ءارو ام ناكو - كلذ هبشأ امو ؛ اموقم

 لئاسلاو ؛ دوجولا هل داس نوكي نأ دعب هل هترصن نوكت سنج ءىثلا نأ صن اذإ بيجلا
 ملس ناك اذإ سلحب سيل هنأب ةيصاخلا ةمساخلا همصاخم امنإ سنحب سيل هنأ ىف همصاخ اذإ

 اماع هنوك نمضيال هنأ ىطعأ دق نوكيف ضرع هنأ ءىثش ىف ىعدا اذإ امأو . دوجوم هنأ هل

 « دوجوع سبل اذه نأ ىف لئاسلا هصاخي امإ ىمألا رثكأ ىف نوكيف ؟ اضع هنوك لب
 « ضرع ال سنج هنكلو « دوجوم اذههل لوقي نأ امأو ٠ ماع ريغ نوكي نأ نع الضف

 قلطملا تابثإلا عضاومي لوألا ميلعتلا ف ضرعلا عضاوم قاحلإ ناكف . ةردن عقب امم وهف
 . ةااف هل ام

 اههدحأ : نارظن صاوخو دودحو سانجأ ىه ىلا تالوم#لا ىف رظنلا نأ ىلعو

 عضاوم ىف تفرع دقو ؛دوجولا رابتعا ىف لخدي رظنلا اذهو « اهتاعوضومل ةدونجوم ىهله
 وأ « دح وه له وأ « سنج وه له لومحملا نأ ىف ىناثلا رظنلاو ٠ كلذ ىف ام ىرخأ

 اس هتاف: هككل (4 ) م« ب ةيصاخ : ةصاخ || ص اسك اعتم : اسك اعم || س « ب من4 : عتمف (؟) ام المع : امع || اس ع س ء بجاتحي : ناجاحي (5) ه6 م تبثي : دجدي )١(
 سعب اس :ال (07) نءددوؤروت : دك أنإ[| د  :نوكي (ه) د نوكي الف : نكي مل ||
 هءاس « ب بجي: سنجب || نءم«دهلاف:هلأب ( .) سدس : نوكي || مء اسم : هل ((
 د عومي : عضاومي || ه © م ء باكر : ناكف || هوه ٍ؛ ساذهن : رهن (14) ها : ضرعال || ن « د هكل : هنكلو || ه6 ن نع - ؛ م نم ل :الضف )١0( اس : ناك ||
 ه ىناثلاو : ىناثلا رظنلاو || ص : ىرخأ (16) س اهتاموضومب : اهتاعوطومل || ها : ىه )١0( ناهدحأ ؛ داهادسإ : امهدحأ || ن«د نأ نظي : ناراغن || س صاوخ دودحو : صاوخو دودحو ( 7) م حلا ىلإ : قلطملا ||



 لدجلالا ٠٠6

 ام يصأ  تسلع يا ةيسلحلا نأل « ةعيبط ضراع ىفرظن اذهو ©« ةصاخ وه له

 رظنلا نم صخأ ارظن ةهج نم تالومحلا هذه ىفرظنلا نوكيف « ةيسنهلا ةعيبطلل ضرعي
 . ضرع ءىثلا له هنأ ىف ارظنو « دوجولا ىف

 مدق اذهلف : ليق . بلاس لطبملاو « لطبم لئاسلا فرأ عضوملا اذه ىف نظ دقو
 نأ م هنإف ؛ ميزو بذك اذهو ؛ باجيإلا ىلع عضوملا اذه ىف ىلكلا بلسلا ىف رظنبا
 . باجيإلاب نوكي امإ بلاس عضول لطبملا كلذك «بلسلاب نوكي باجيإلل لطبملا

 « ىنزح بجومب نوكي دقف ىلكلا لاطبإلاو . بيحلا هلوقي امل لاطبإلا ىلع سيقب امنإ

 . اعي“ امهنم ىلكلاب نوكي دقو « ىبزح بلاس نوكي دقو

 الومم ناك ليق اذإ ناوي اك سنحللا نأ وهو « رنآ ءىث ضرعلا سصأ ىف نظ دقو

 اوماعي ملو . جلثلا دوجو ىلع لدي ال ضيبألا مث ؛ هدوجو ىلع لدو « ناويح ىهوج ىلع

 لع ةلاحم ال لدي ضيبألاو « ناسنإلا دوجو ىلع لدبال ناويملاو : لوقي نأ لئاقث هنأ

 . ظفللا اذه موهفم سيل رخخآ ءىثف هتيهام ىلع لديال هنأ امأو . ضيبأ ىهوج دوجو
 سبل رخآآ ءىش وهف ؛ لوزتال ةلالد دحاو ريغ لم ”لديال ضرعلا نإ اولاق ام كاذكو

 . ظفللا اذه موهفم

 وأ دح وأ سنج وه له لومحلل اضررع ضرف ايف رظنلا وه ةروكذملا عضاوملا لوأف
 سفن رابتعا دنعو « هل دوجولا ميلست دعب هناك اذهو . هل اضرع سيلف ناكن إف . هل ةصاخ

 ه6 م6 اس :ةيسنحلا )١( هع م « اس تيلءدق اك ؛ ب - :تيلعاك || ه ةيعيبطلا : ةعيبط ( ) ١

 :ليق || دالاس: بلاس (4) ثرظو؛ م «بارظت : ارظنو (7) هءن ءدرظن ءارظن ||
 م(6ن «م(ءاس ©« سء دلاطإإلا : باجيإلا (ه) نء«داذملو : اذهلف || نيد ؛ بله

 س كلدكو : كلدك || م بلسلا : بلسلاب )0( مه عفرو : غيذو || د اذه : اذهو ||

 د ةتبلا ل : بللا || مرلعملا ل- ؛ ه لملا : ييلعتلا (7) دا : امإ ||

 اس بلال : بلاس || د : ىئزيبلاس نوكي دقو (4) م« بلاطإلاف : لاطبألاو (م)
 مدح : تناويجحلاو..٠. اذإ )١0-١١(  هداس ا : ناك || سام ل : اذإ )0200(

 ... كلذكر )١4-١١( مري : ريغ (١؛4) سنأ : هنأ || اس حلملا : جلتلا (11)

 ام :سيلف..٠. اضرع(١ 119-97 ع عوضولا : لومحلل || ن ضرع : اضرع (15) اساس :اظفللا
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 ضايبلاز1 : لئاق لوقي نأ اذه لاثمو . ىرحألا ىناعملا هذه ريف ةلاحمال ىه ىلا ةيضرملا
 نأ ةلادعللا ضرمع : لئاق لاقول كلذكو . هدذج نوللا اءإو « انول ناك نأ هل ضرع
 الو« ال سنهلبا لمجمي نأب ةراتو « انلق ىذلا هجولا نه طلغلا عقي ةراتف « ةليضف نوكت

 نإو « كرحم ىثملا نإ و « نولت ضايبلا نإ : لاقيف « ضارعألاك « قاقتشالاب ؤطاوتلاب
 اهطيسب نم قتشي نأ عنمي عنام ناك امل « ضايبلل ةداخ نوللا ناكولو . ريغت ةذنلا

 . صاوخ اضيأ تسلف « اهتاعوضوم نم معأ ءايشألا هذه لاثمأ نكل . مسالا

 نءو « لاطبإلل حاصيرو « ىناثاا لكشلا نم هيلع سايقلاو « ىناهرب عوضوملا اذهو
 *يش الو ؛ عوضولل سنج اذك لوم : الثم لاقب هنإف لاطبإلا امأ . تابثإلل اضيأ هجو

 . دحاو سايق لاطبإلا ىف ىنسايف « هل سنجي عوضولل ضرع وه امث

 «سنجب سبل اذك : لاقي ىتح « ةوقلاب ةريثك تامدةم ىلإ جاتحيف تابنإلا ىف امأو

 تاسايقلا هذه نكل . ضرع وهف « اذكالو اذكب سيل ام لكو « ةصاخ الو « دح الو

 وأ الصن وأ اسنج نوكي نأ امإ ازك : لاق هنأك « ةريثك تالصفنم نم ةبكرم ةقيقحلاب
 ؛ اذكوأ ازكدنكل : جتنيف ؛ سنجم سيل هنكل : لوقف ىننتسي مث ؛ رخآ اهي وأ ةصان
 ؛ ةدحاو يرغصك تاءانثتسالا نوامعتسن مهنأ الإ , دحاو بي ىىح ىرخأ ةرم ىئقسل مث
 عمو . نوجتنيو « تاءاذئتسالا تالومحم نم بكرم اهعوضوم ةمدقم ىربكلا نولعجي مث
 . لاطبإلا وحن ادعم نوكي نأ عضوملا اذهب ىلوألا نإف اذه

 ؛ ةيضرعلا رابتعا وحن ادعم لعحي نأ نكمي دقو ؛تاذلاب ةيللا و دعم رخ | ضومو
 «الوأ هنمةس رقلا هفانصأو هعاونأ ىلإ مسقب نأ هلأسملا ىف عوضوم ا رابتعا نم ذوخ "م وهو

 ص برنت ؛ ن« د برق :ريغ(ه٠) هذول : نولت (4) ن« د اضرع لس :ىرخألا )١(
 سم : نمو (7) سس ريلف : تيلف || يف ؛ نكل )١( دن« دضايلا ؛ ضايلل ||
 :تابثالا )٠١( ماد : لاطإلاامأ || نءاس لاامالل : لاطبإلا || س امأو : امأ(+ه)
 : هنكل )١0( صامإو : امإ 0,0 نل 6 نكلو ؛ نكل )١١( نيس اا تا
 معن ء مع دادحاو : دحاو || سد ؛ ىتح (:4) ه سيل ل ؛ د ساجب سيال ؛ سهنأ

 ن:(معد عوضوم : نم بكم اهعوضرم )١٠( ه ىرغمل : ىرغصك || ن « د منكل : مهنأ الإ |
 ب لم : ىلإ || د ةململا : هلاملا (١م) -سا :ادعم (015) | 2 داوم : عمو ||



 00 لدهلا

 «لقأوه امم ةمسآلاب ءادتنالا نوكي نأ بجي لب « ةعفد ةرثكلا ىلإ عوقولاب شوشني الثل

 دحلا دنم فقوي و « ةبيرقلا تايعزااتايئزح اضيأ مسقبف « رثكأ وه ام ىلإ جردتي مث

 تاالب اقتم اب معلا له : هنأ ةلأسملا تناك ول ٠١ لثم « صاخغثألا ىف عقو زووحن اذإ ىذلا

 لدعلا ىلإ دادضألا مسقيف «اهتايئزح ىلإ عبرألا ممقي مث عب رألا ىلإ الوأ اهمسقيف ؟دحاو
 ؛ كلذ هبشأ امو فصنلاو فعضلا ىلإ تافياضتملا مسقي و « كلذ هبشأ امو روماو

 اذك ءىثلا « اناوق ىلإ ضيقنلا مسقيو ؛ امههشي امو رصبلاو ىمعلا ىلإ ةكلملاو مدعلاو

 وه : انلوقك بكرملاو « ناسنإ الو ناسنإ : انلوقك طيسبلا ىلإو ؛ اذك سبل انلوقو

 . تملع ام ىلع ؛ ناسنإب وه سيل ناسنإ

 انين ( ابجوم ايئزَح ىوعدلا ناكو « اهئم ءىش ىف دوجوم ريغ لومحلا ناك نإف «لمأتنف

 سايقلاب انينأ ءابجوم ايلك ىوعدلا ناكو هضعب ىف دوجوم ريف ناكوأ « هضيقن ىلع سايقلاب

 . لاطبإلل ناذهو ؛ بلاسلا ىثزالبا ىلع

 هاندجو وأ « بجوم ىلك ىلع سايقلاب انينأ هعر# ىف أرمتسم محلا اندجو نإ اضيأو

 . لاطبإلاو تابسإلل اذه حلصف ؛ بجوملا ىئزلبا ىلع سايقلاب انيتأ هضعب ىف ارمتسم

 « اهرثكأ وأ تاعوضوملا لك ىف ادوجوم ىمألا ناكو « ابجوم ايلك ىوعدلا ناكن إف

 ابلاس ايلك يوعدلا ناكوأ ؛ بلاس ىئْرح دانع رهظي مل مث « يلكلاك لدحلا ىف رثكألا نإف

 نأ كاعف « بجوم ىلزحلا دانع رهظن مل مث « رثكأألا ىف وأ لكلا ىف ارمثم بلسلا ناكو

 . كنم كحضي نأل الهأ تنك « اهدجت ةضقانم ريف نمتلداج اذإ كناذ . لداجتالو ل

 بد :اذإ (؟) ماد : تايئزحلا )0( د لوأ : لقأ || ن ةمدقلار : ةمسقلاب 60

 تافياضتملا (0) 2س د : ميرألا مقي مث (4) ها : هلأ || م عقرأ: عقي ||
 مال : الو || د ناشإلا : ناسإ || ه(ءاعءديلإاوأ : كإو (؛) س نافياضتملا

 ٠.٠١ از( .-و) || هد :انيتأ || مع ب نإ : نإف || ه « بلمأتف : لمأتف (و)

 : ءاثدجورأ || ه6 م دلك : ىلك (00) م: داذهر : ناذهو )١١( دا ىرعدلا

 اع س حلص) : حلصف || مدن : بحرملا || يت(« د - : ارمهمم هاند+ر وأ || ب هاندجوو

 ن6 2 ب : أاطناك : مث ىلكلاك || مدس : رثكألا 9 معسراكا: اهرثكأ ( :)

 ه بلاسلا : بلاس || ه ينزحلاو ؛ مع س ينزجي 2 رع || ه انع ؛ ندانمعب : مانع ||

 مع6دءب م اركألاو ؛ه« نم «دزتكألا وأ , رتكألاف_: ثسألا فرأ (5)

 ما(م ا( اصء سءدذإ : اذإ ( 0 ن ينزابا ؛ ام ع س « د ىئرجي : ىثزحل || دادانع : دانع ||



 لوألا ىلصفلا  ةيناثلا هلاقملا ١٠م

 مف تبتر دق اهلك تايئزحللا نوكت نأ دعب ايئاهرب نو“. امنإ عضوملا اذه نإ : لوقنف
 . ىّثزج لك ةدك لع بلسلاو باجيإلا نم لومحلا نوكي مث « ءىش تلغي

 <41 نوكي نأ ىف سأبال هنإف « ةيناث ةمسقب وأ ىلوأ ةمسقب هيلإ ىدؤت ىذلا امأ

 نم هنكل « ىلكلا ىلإ تايئزحلا نم لصوتي نأو « ىلكلا ىف هنم تايئزملا ىف فرعأ
 الإ بلسلاو باجيإلاهيف الوم ةمسفلا هيلإ ثبتنا امم فنص وأ عون لك نوكيال نأ هطرش
 تايئزمللا عبتت نوكي نأ الإ مهللا « ىبهتتي الو ىنغرال كلذ ناف ؛ صاخشألا ءارقتساب

 ؛«سايقلا”ب5 ىف املاح فورءملاىلكلا قيدصتلل ةعقوملا ةبرجلا ليبس ىلع ةيصخشلا
 . رظنلا اذه حلصي. ذئنيخ

 ريهنم ءًنيب معألا لوألا ىلكلا تحت وه امم ىثزحب ىئزج ةيلك لع كلا نكي ملاذإ امان
 . نيهاربلا ىف عفنتال ةقيرطلا هذه نإف « ىبر جت ريغ اتافتلا ةيصخشلا هتايئزح ىلإ تافتا
 ىلا ةبرجتلا مك ىف وأ « ماتلا ءارقتسالا مح ىف امإ نوكت ثيح نيهاربلا ىف عفنت امإو

 . ليلقلا ىف عقي امم اذهو  اغلاب افوقو هدنع فقو امث عون لك ىف عقت

 ارمتسم اهيف كلا ناكو «سعألا تايئزحب رثك | هيلع دروأ اذإف « ىميلعتلا بطاخا امأو
 لدعلا نم ناك  ادحاو ذاش الو ثيب « لكلا ىف كلذ نأ نيبي م لوألا ملعملا نكل

 قأا نإف ؛ ةتبلأ دانعب نايتإلا همزلي نأ ريغ نم اهكس نأو « بيجلل ةمدقملا سال نأ

 سيلف « محلل ةدناعموه دحيال ناكاذإ هنإف . دال وأ ةدناعم دحي هنأ ببسل هل نيبتي سيل

 ن «د الف :ال هنإف || ه هيلرأ : ىلوأ || س امأو:امأ (؟) نءيدىف :نم )١(
 ن«د :هيلإ || ن « د غنص لكرأ : فص وأ (ه) ه تارلكلا :ىلكلا ( 4 ) اس س : هنإف ||
 م ءارقتسالا :ءارقتساب (5) ن«د ا :الإ !| ن « م اس « س دالرهجم ؛ ب لرمح : الوم ||
 مي ناهربلا : سايقلا || ن « م ء اس ء س فرعملا : فورعملا () دا : الو ىنغي ||
 | ان اا + لرألا || سدد وع | تايب لوباو عقريد قرمزي |[ هج 5 (5)
 مهد اس نم : ريغ ]| ن د ثتاغلا . طناغتلا .) تن ءدممأ : مال
 ماس : نيهاربلا ىف فن امنإو )١1( مداعببلا : نيماربلا || نا ء م« اس « دفزحي : رحت |
 ن«م «ءاس 6 ص« د« ب : ىلا || اس ةيرجت : ةبرجتلا || ن « د ثيحب : ثيح ||
 :لعملا )١8( ن ء« د بطاخناو : بطاخنا امو ( ؟) د عقو : عقيب || ساقي : فقد (11)
 ميس ؟ ب نيو نيل (15) ر ا | نع د بجيال : دجيال 8 6 ب نسب : نيد ١آ9 م اهمزاب : همزأي ١ ءاس نف : نم || د لوألا +



 ةدناعم صألا سفن ىف نوكي نأ زاج اذإو ٠ دناعم هل مألا سفن ىف نوكيال نأ بجي

 زاج اذإف . رثك ألا ىف اقح ناك نإو «سعألا سفن ىف اقحىلكلا مل !نوكيال نأ هدنع زاج

 . ميلعت' نكي ملف « همزلي امم صايقلا ةجينت نكت ملف « همزلي امم ميلستلا نكي مل « هدنع كلذ

 و وهناقا لب ماا كنان كن انا ند نان فص الوفا داق لاتقل ا قاانلاو
 ءارقتساب ىنأ اذإف ؛ ءارقتسالا ىفوه اعإ ؛ رومشملا ىف تاءدقملا ناب رثكأو . روهشملا

 ةمدقملاضقان دقف «هب دناعيام بطاخملا دجو نإف .ىلدحلا نوناقلاب ىنأ دقف « رثكألا معي

 :لاق نإ امأف . لبق, نأ لدحلا م> ىنام لبق « ارارثسا دجو لب ؛ دحجي مل نإو ؛ ةيلكلا

 رخل نأل ضرعت دقف « ةضقانملا نع زحاع انأ لب ؛ دانع ىدنع سلف كلذ عمو « لبقأال

 . هجولا اذه نم قلطملا لاطبإلاو تابثإلا وحن دعم عضوملا اذهف . هنم

 لو# هنأ لعسيل لومحلا ىف رظنلا لعجي نأف «ضرعلا وحن ادعم نوكي فيك هنأ امأو

 وأ ءىش ف أضرع أادوجرم سال وأ ءرثك ألاو لكلا ىف اضرع دوجوم هنأ ىلع لب « اقلطم

 . رثك ألا ىف

 « ىذم امل هتماشم امأ . ءىث ىف هفلاعو « ءىث ىف عضوم ا ادهم هيبش ثااث عضومو

 ىه 4 ةريشك داحأل عبل هن الف هتفل اع ماو ةريثك داح البق هنإف
 دقف «لوألادحلا ءاز>أ

 هيف عبتتلا .ناكلوألا نإف « اضيأو . عوضوملا تايئزح ىهو ةريثك داحآل عبتت ناك

 . هدحو نيبنالبا دحأب صوصخم ريغ هيف عبتالا نإف اذه امأو . عوضوملا بئاجم اصوصخم

 نءاعسنإف:نإو(؟) نوءدد :ىألا || س ةدئاعم : دئاعم || مد :ال(١)

 اسايف : امم || سا : همزلي امم ملستلا نكي ل () م6( تع« م6 سء«داذإو : اذإف ||

 : بطاخلا || ن « د سايقلاب : نوناقلاب (1) اس : امثإ (0) با :ام (:)

 نءدتإف:نإو (07)  دهدناعي : دناعي || مع بطاخلا دجو نإ و ىلدحللا نون الاب ىنأ دقف هتدناعم ل-

 د :لدحلا ... . ارارتسا || ه « اس ىلدحلا : لدحلا || هما : يد || هرارمسا : ارارمسا ||

 ص ةيضرعلا: ضرعلا )١١( ه دعب ؟ اس هعم : دعم || اساذهب : اذهف و( سال : نأل )0(

 ه6 ما 6 س هبس : هييش 0 م هنأ ليبس ىلع : هنأ ىلع || نلرهجملا : لومحملا ||

 : لوألا || نالف ؛ دنآالف : هن"الف || نالف ؛؟ هن'الف : هنإز )١4( هم ةهباشم: هتهباشم ||

 ىه : ىهر || م ايعبل ؟ س اعبنت : عشب )6( تدقو ؛ مدق : دّقف || اس ؛ س« بلرألار

 نإفاذه امأو )١5( دوعبتلا : عبنتلا || د : ناك || ناع ل : نإ | «ه(« نءد

 َن عبنتلا نإف اذهو ؟ د عنشلا نإف اذهر : مينتلا



 لوألا لصفلا  ةيئاثلا دلاقملا ١0٠

 « هئازحأ ىلإ للممو لزمحناو عوضوملا نم دحاو لك دح دروي نأن 6 مضوملا سفن امأو
 امههدمسأ دح نم هزج ناك نإ هلإف « عوضولل لومحملا دوجو منام ءازجألا ف له بلطي و

 لابم ريف لئاق لاق نإ « كلذ لاث. . فائم دودحناف ء ىانم دما ةلمف ء رس تل ايفانم

 مساحرمش دجتف < ملاظلا دح ىفو « ىلاعت هللا مسا حرمش ىف انرظن “ ملظي هللا نإ ” : قتتم الو

 . هدوجو دوجوم لكل ىطعملا « ريغتلاو لاعفنالا نع ئربلا دوجوملا وه : هنأ ىلاعت هللا

 جاتحنالف دئاز طرش كانه ناك نإو  اعوط ءىثلا نع ردصي رارضإ هنأ : ملظلا دح دجينو

 بسب نأ حلصيال ىلاعت هللا دجو . هجوب اريثأتو ام اريغت رارضإلا دجنف  هيلإ نآلا

 . ىوعدلا لاطبإ ىلإ ايبس انل كلذ ريصيف « هايإ هيلع ىراطلا رييغتو « هيف ررضلا ريثأت هبلإ

 ىذأءدجنف « دسحلا دح ىف رظننف « "دسحم دق لضافلا نإ ”:لئاق لاف نإ كلذكو
 «لاعفنالاو لعفلافىرحي ىذلا وهلضافلا دجنو «رايخألا لاح نسحب روعشلا ببس قحلي

 .دوسح ريغ لضافلا نوكي نأ بج ؛ لدعلاو ليما وهام لع « ىذأتاو ذذإتلاو

 نسف ملأتملا وه هنأ سفانملا دجنو « “ دوسح سفانملا نإ ” : لئاق لاقول كلذكو

 . دوسحم سيل سفانملا نأ ملعنف « رارشألا نم ريا قحتساال نم لاح

 فقم ةافانملاب هعم رعشنام ءازحألا نم جرح مأو ( للوأ ءازحأ ىلإ دسحلاا انللح اذإف

 ليرات ىلع لبقن لزن لد ىصأ ؛ ضرغلا ىف مفانلا حمان ىتح للحتو لاحت لزت مل لب « طنقن لو
 « كلذ انبمنت ءازجأ ىلإ ىضفننأ ىلإ كلذك نيمئاهكلا ىف رمتسنو «لوألا دحلا ءازحأ دح
 ظافلأو ءامسأ ىه تادرفم نم ةلاحمال بكرم ليصفت انينأو « ادح انددح امكن وكنف

 امإ « بولطملا كاردإ ليبس انل لهسي عينصلا اذه نإف . لوقب درفملا لدب انهتأ « ةطيس

 ماسح ؛قمالو (4) ضصرخآلادجل ؛ رخاألل (؟) هءنءر عوضوملا : عضوملا )١(
 ص شار : ىلا هللادجنو || نيود :اريثنرإ| سمس :ا (7) سقت فن ||
 ام رظنف ؛ رائف ( ١4 ) م رارضالا دجنف هيلإ نآلا جانت الف دئاز طرف كاه ناك لج ٠ هيلع (4)
 ع اوه كس : فاخلا || ه كلا : كلنكر ١ )١1( سس ؛ ب نسحل ؛ نمحب (10)
 ص لوأ ؛ ىلوأ )١1( م نسحب ١ نسلم || نءاو ل ه هنأ || ماع : دوس ٠.. كااكر ||
 ٠ أبت ؟ .انببل (151) امام و لزن [| ٠ .- :؛ لشن مو )١١( اص دسمقفن : نق ||

 هلو ؛ ن « د الوقف ؛ لوقب )١8( د ظافلأ : ظافلأو || م ام لك « اسك )١0(
 م تابولطملا : بولطملا || س ىلإ اليبس : ليبس || س ليبسلا : عينصلا ||



 11 لدللا

 دح ءزج ىلإ ىدأتن ار انإف . دحلا ءازجأ مزاول نم امإو « انفرع م دحلا ءازجأ سفن نم

 لاطيإلا ىفمفان عضوملا اذهو . رحخآلا بناجلل ةافانملا نيب نوكيو « موزللا نيب مزالهل نوكي

 . اضيأ نيهاربلا ىف عفان عضوم وهو . ةيلطا وحن دعم هرهاظو ؛ هرهاظ ىف

 تامدقملا عضي ىلدحل اذوكي نأ وهو « لوألا هبشاو « عضوملا اذه هبل رح 1 عضومو

 ه نم هنأ اهادحإ : نيئعفنم كلذب عفتيف « دانعلا بلطي اهتمواتم ىف ذخأيو « اهديرب ىلا

 لطبت نأ ةمواقملا نم هل نطف ام هل نوكيف « ثالباقتملا لع سيقي نأ هل ىلدج وه ثيح

 عضو حيمصت ىلإ قوس رخآ سايق ىف اهضيقن لمعتس نأ جاتحي امدنع هل ةلصالسا ةمدقملا
 تطرتشا اذإ ىلا طورشلاب زرتحي نأ هل نوكيف اضيأو . كلتب ححصي, ىذلا عضولا لباقي

 اهب فتي ىتاةهلب ا لع  اهلمعتسي امدنع س اهلمعتسيف « ةمواقم اهل دجوت ل ةمهقملا ىف

 ثيحنمو؛ فلسام هبشيف « تايئزهل عبتتوه ثيح نم عضوملا اذهو . اهضقن نم نامأ ىف

 هرابتعا ةهج هلمجاب و .هفل اح نياب اقتم ىلع سارقلل كرتشم دحاو عضوم دوجو هيف ضرغلا نإ
 . ادج ىلدج عضوملا اذهو , فلاسلا مضوملا رابتها ةهجريف

 « ب اههدحأ : امهادحإ (ه0) سااضيأ هل : هش (:) سص مزاول ؛ مزال (؟)

 ما ااعامل : اه || اص« « ب تالباقملا : تالباقحلا(1) ه6 ن 6 ام 6 د

 | ه-- 6 س قوسم ؛ قوس || ن( د لسئسيو : لمعتسي نأ جاتحي امدنع || مالدنع : امدنع (107)

 م تطرشأ : تليرتغا || نعد اج : كلب || م لاقي . لباقي (ه) اس مشو لع : عضو |
 ؛ ن « دابخرف : ابغق )٠١( م هللا ؛ س ةلا : ةهملا || نع : اهلمعتسي امدنع (9)

 : ريغ )١١( معطو :مطوم )١١( نءدنم : نمو || ن عضولا ؛ عضوملا || ه 6 ص ابظعب

 ن هرابتعا : رابعا || ه نم ( د ريغو



١6 

 ىباثلا لصفلا  ةدئناثلا هلاقملا ١

 ىناثلا لصفلا

 كلذ لثم ىف ( ب ) لصف

 ناك نإ هنأو هو ؛ اعيمج لاطبإلاو تابثإلا ىف عنانو « ظفللا رابتعا وحن دعم عضومو

 « هين كارتشا ليبس ىلع امإ « اما هسفن نم عرتخأ لب « هل روجشملا مسالاب ىنعلل تأي مل

 هل سيل ناك نإ مسا عادتبا ليبس ىلع وأ « رخآ موهفم روه#ا دنع مسالا كلذل ناك ذإ

 « لطاب هب تيتأ ىذلا ظفللا نإ : هل لاقي و « هلوق هبط لطبي هنإف « ةلالد روه+لا دنع

 عاقيإ ىف مهعابتا انمزلي ال ناك نإ و « ىناعلل ةيمسنلا ىف روهملا عابتا انيط بجاولا نأل

 . ىنعملا تحن الخاد نظر ام لع « ىنعملا كلذب مسالا كلذ

 . ةطساوب ةرمستو « ةطساو ريغب ةيمست ٠ نيهجو ىلع ةيمسنلا نإف ؛ هفلاخن نحنو
 ؛ احصم ةحصلل لمافلا ىنعملاو « اناويح ناويحلا ىنعم ةيمساك ةطساو ريغب ةيمدنلاو

 اذه سبلو ؛ الوأ مسالا هل ىذلا ىنعملا تحن الخاد ْئشلا لعجي نأب كلذو ؛ اناوح

 غارفتسالا نإ : اولاق نإف ؛ مهانعبت احصم ةحصلا ديفم اومس اذإ ةماعلا َنإف . روهملا ىلإ
 لوق لطبن نأ انل نذإف . مهعبتن مل « حصم ةنمزملاو ةرالا ضارمألا ىف جضنلا لبق
 ظنذللا اذه نأ لدن نأب تبثن نأ انلو « فراعتملا ىف ىنعملا ىلع لادلا ريغلا ظفللاب ىنأي نم
 . ىنعملا اذهل فراعتلا ىف حاد

 ها : امإ || م.امسأ : امجا (:؛) هوه « وهو || مرخآ ل : مضومو (؟)
 :ليبس || ه « د « ب لمو : ىلعوأ || دءازجأ : رخآ (ه) هكلذل : كلذك || هاذإ : ذإ ||
 متيثأ : تينأ || ه :  ىذلا || ن « د هلوقب ل : هلوق )5١(  نوءدكارتشا ل ؛اس
 : لعجي )١0( ه ةيمسنلا : ةيمسنو || م« ب ىف : نإف (1) م اهمزلي : انزل (7)
 ن © محص : حصم )١4( م هانعم ؟ ص هانعت : مهاعبت )١0( م6 م كلذ +

 ؛ ن « د قح حصي اذك نإ نذإ الوقف إ- : ىنملا )١١( هس : ظفللا || ه ظفللا .: ظفللاب )1١6(
 م قح حصم اذ5 نإ انلوقف



 لو لدالا

 « هوعرتخا وأ ائبش ظفللا نم اومهف اذإ نييناهربلا نإف ؛ اضيأ ىلدج عضوملا اذهو

 ىلدإا نأ كلذو ؛ اطلاغم نوكي نأ زوجيو « ابلدج نوكي نأ زوجيرخآ عضرمو

 كلت داحآ عي ىف هرارؤسا نيب مث « ىلك كح هع مكح مث اكرتشم اظفل لمعتسا اذإ

 هنك< امنإ و . ىرخألا ىناعملا هذ الخدم « ازك ازك لكف : لاقف لقتنا « ىناعملا

 ىذلا نإ : هل لوتس هنإف الإو « مسالا كارتشاب رعش ال بطاخنا ناك اذإ كلذ لعفي نأ

 . مسالا ىف كراشي ناك نإ و « ىنعملاب هيلإ لقتنتت ىذلا ريف هيف حلا تبثأ

 كل: ضعب ىف نيبي نأ هيفكيف لطبملا امأو . بلسلاو تابثإلل اص عضوملا اذهو

 مك+لانأت بثي نأ هنكميالف تبثملا امأو . ايلك لطبي ناك اذإ دوجوم ريغ مكحلا نأ ىناعملا

 ؛ رثكألا ىفوأ « ىلكلا ىف هدوجو ببس لب « دحاو رج ىف هدوجو ببسب ىلك

 محلا عيجلا ىف مكلا نأ اماسم وأ اعنقم نوكي نأ وهو ©« دحاو عيش نوكي نأ الإ

 دحاو ىنزأب موقم لومحمانأ مس اذإ هنإف ؛ ةمزاللاو ةموقملا رومألا ىف كلذو ؛ دحاولا ىف

 دوجوم هنأ ل اذإ قرافت ال ىتلا مزاوللا ىف كلذكو اهب ىلكلل موقم هنأ مص « ريخأ ىلك نم

 دحاولا ف مك1-ا نأ لئاسلاو برحلا نيب حالطصالا هيلع عقي ام عيب ىفو . ىلكلا نم و

 ؛ ىلك محتاإ ىفعفني ال دحاولا ىتزحلاف « كلذك نكي مل نإ امأف . تفلت ال ريثكلاو

 ناك اذإ امأو . ةتئام ريغ سفن لك لعجي نأ مزلي ةتئام ريغ ناسنإلا سفن ناك اذإ سيلف

 م هوعرت>ا وا ن« اس « د هرعرتخاود هوعرتذا وأ || امسأ : ايش | ه نيهاربلا : نيين اهربلا )0(

 ؛ اس ذأ ؛ ن © ص « دا : داحآ || ه -:عيح (:) نءد اولمعو : اولمعوأ )١(

 ما : هنإفإ| نس :ال(5) ن « د لخدب : الخدم || ن لكو : لكف ( ه) ه « م دحأ

 ه(6©ن« اس« صء« دامأ : امأو || م بلسللو : بلسلاو (8) ملوي ؛ هلوقيسف : لوقيس ||

 اساذإو : اذإ (4) اس تبث : نيم || ن فيكف : هيفكيف || م لطبلا : لطبملا ||

 ن ءد محن ك : مسملاك || ه- :دحاو || اس :تنوكي )1١( م "ىلكلا : ىلك 2٠١

 ساس : ا || مهحطصيو ؟ مع اس 6س ء بحصر: مس ا_|هءنءمء امرخآ : ريخأ ولا

 : عملي )6( س هيف : هياع || م لكلا : ىلكلا ):1١( هء* م مس لس || اساذإو : اذإ ||

 ناذإو : اذإ امأو )١5( ه عَ



 ىباثلا ىلصفلا  ةيناثلا ةلاقملا ا

 سفن نأ نيبي مث ؛ داو هككح « دحاو ناسنإ سفنو « ناسنإ لك سفن نإ : لاق لئاقلا
 نيب مث مكحلا اذه ىف ناقفتي ناويحلك سفنو ناسنإلا سفن لوقو  ةتئام ريغ نالف
 ايؤرلاف توملا دعب تبطاخ اهنأ الثم ؛ تارومثملا نم ليلدب ةتئام ريغ ناسنإلا سفن نأ
 ئشب وأ « قحم هتئرو ىلع ىعدملا انالف نأب وأ « اذك عضوم ىف اقيفر هل نأب هتربخأف انالف
 مئانلا سفن تنأ ىلا ىهو « ةرح نوكت هسفن نأب روهشملا ىف اذه عنقأف « اذه هبشب ام

 فالحل ناك اذإ « توم ال ةيناسنإ سفن لكو : لاقف لئاقلا لقتنا « هتثدح ام هتثدخل

 . ادحاو افالخ ةدحاولا هذه قو سفن لك ىف

 . ظفللا تايئزج لب « ىنعملا تايئزحب تسيل هيف تايئزحلا نوكت ام مح كلذكف

 دوجو دحاو ىنعم بسحب اماع محلا دجي ال ثيح « عينصلا اذه ىلإ ىلدإا أجلي امإو

 جتحي مل اما هدجوول ىلدحلا نإف ؛ ثلثملا ىف ناقل ثالثلا اياوزلا ةاواسم سدنهملا

 ةهترقأ اب مالكلا ىذلا دحاولا ىنعملا دصقي نأ هل ناك لب « كرتشملا ممالا لمعتسا نأ ىلإ

 هدصقي ىذلا ىنعملاب اصاخ هدجيو « اماع محلا دحي ال ناك نإو . هيف كمل نيبب مث « هيف

 511 نأ كلذ ىلإ هجوحي امنإ ؟ كرتشملا ظفللاب لاغتشالا ىلإ هتجاح اف « هيف نيبو
 . مسالا كارتشال دوصقملا ىنعملا ىف هنأ ىلع هذخأف « دوصقملا ىنلا ريغ ىف احضاو نوكي
 نايبلا لمعتس نأ ةوقلا راهظإ نف « مسالا كارتشا هيف ام عيمج ىف اماع ملا دجو نإ معن

 سيل هترءدا ىذلا مكحلا نإ : لوقي هنأك نوكي لب « كلذ همزلي ال ناك نإ و « اهعيمج ىف
 لثم . كح ةمكح ّنإَف « اضيأ مسالا ىف هكراشب ايفو لب ء اذك ىف هدحو قحلا وه
 ليلا لعو عفانلا ىلع مسالا كارتشاب لاقي بجاولا ناكو « بجاو لدعلا له : ليق نإ هنأ
 رهظأ دق نوكين « اعيمج نيينعملاب بجاو لدعلا نأ نيبيف « هدوجو بجاولأ لعو « هسفن

 )1-١( معنا : مث... ني ) ١ ( اقيفد (4) م(« اس نابقعم : ناقفتي :

 ن هبيرق : هتيرو || بدالف : (الف || مهل(« بذنأبو : نأبوأ || س قيقر ©« م« حب انيفد
 ن « د كلذكو : كلزكف (ه) م« اسذإ : اذإ || مع ص : لاقو : لاقف

)١( 

 ؟ تن « د هرفانيو : هيف اني و 00 م هيف | : مالكلا )001( منصلا : مينصلا
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 ه « حث هتجاح : هجوحي || مام : اف || ه هيف هنو ؟ م هيف هني و )١4( ىنعملا ىف هنأ لعهذ>أيف
 هلوقأ : هترعدأ || ن ناف : نإو (15) ن « داذإ : نإ

 ص سس : دوصقملا )١8١(

 هدوجو بجاولا لطو 0( اد :  صع دنيف : نيبف || مه« ن م« اس« ص ءد ©

 ه « ن « د اميمج نيدنعملاب ابجاو سيل لظلا نأ نيبوأ بس : اعيحج || هءذ



 7 لدلملا

 اكارتئا كانه نأ ىلع لدي نأ دعب اذهو . بجاولا قوف وه ام فلكتو « نايبلا ىلع ةردق
 هنكمي ملو © مسالا كارتشا ىلع لد اذإ امأف . مسالا هيلم بهاذ ريف ةنآو6 مسالا ىف

 نيس نأ هنكمي ملو « محلا هل دوجوم نيينعملا دحأ نأ ىلإ راشأن « ةوقلا هذه لمعتس نأ

 «دوجومنيبنعملادحأ نأ ناب اذإ هنأل . نايبلاةدهع نع جرح دقق « كلذك ىناثلا ىنعملا نأ

 . هاوعد تملس دفق « ىنعملا كلذ احم امإ هنأو

 « ىناطسفوس وهف « هنايب ىف عورشلا دنعروكذملا ىهاظ ىلع ذخأ اذإ مضوملا اذهف

 ةقيقحلا ىف ةكرتشملا ءامسألا نم اريثك نأ وهو . ايلدج نوكي رخآ هجو ىلع ذخأ اذإو

 ريصتف « امف ةكرشلا ىلع فقوي نأ عنمب ال روهششملا ناك نإ و « رورماملا ىف ةكرتشم تسيل

 ؛ ئطاوتملا م-ح ىف كلذ لبق تناك نإ و « رومثملا ىف اهب اروعشم اهمف ةكرمثلا ذئنيح اضيرأ
 « عنمتو « اهضيقنب رعش دق مث « ةرووشم نوكت ةرووشملا ةلدلبا تامدقملا نم اريثك نإف

 . ةقيقم ابةروهمثم ريغ ابوك اذه بجوي الو « مسالا كارتشا ىف ةرمشلا نع الضف « ىفوتو

 |ىسهاظ اىصأ روعشلا كلذ ناك اذإ لب ؛ روهمشم ريغ هلعجي قح ريغ سعألا نأب روعشلا يلف

 نوكت ال ذئنيأ « دحأ لك دنع ب طاخملا هب بطاح ام لاح ىف هيلع افوقوم « ايلاغ « ادج

 « بابسألا نم ببس ام ناسنإ لع ةمدقملا تجار امأإ نوكن لب « ةيقيقح ةرهشلا

 . ةلفغ تقو ىفو

 ( هاع نوراتساو « هيودقتعي دقو « روهمحلا هءاسل دق الوبقم اروهشم نوكير ام امأو

 رظنلانموحنب كاذ رهظي اع لب « لمأتى دأب لاحلا ىف هتربش عنك روهشملا نأ مهل رهظب الو

 ذخأ « هنوماس ثيح نم ذخأ اذإف . هسفن ىف رومشم كلذف « ىماعلا رظنلا صهاظ نم قدأ

 : ىنعملانأ (:4) دراشأو : راشأن (؟) سامأو : امأف || ن « د هنإف : هنأ, (؟)

 مةكرش : ةكرش (8) س كلذ : رهاظ () دس :دوحوم...كحلا هل (4--#) م ىلا

 : ءىطارتملا || ص ناك : تناك || اس تاروبثملا : روبثملا || ن «ودا : ذئايح )١(

 ه6 اس(« ص ( د « ب روجبثم : ةروجثم )001:2( سص امطقني : ١امضرقني 609 ب ءىطاوتم

 د ةيقيقحب : ةيقيقح )١4( دنأل: ال||ه © موكب لع : دحأ مم ما : كلذ 00(

 : هنودقتعي (81) ب هافغ : هلفغ || ن« دىف : فو )١0( ماد ؛ اس6 د ببسل : بيس ||

 س لس : هلواس || ص« باد :لب || مى ل ؟همعميب : ممي )1١١( اس هتودّقفي

 اس © صهذخأ : ذخأ ||
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 ثرح ىرم هلباقم ذخأ اذإ و . روهشم هنأ لم هلاعتسا حلصو © روبهمام وه ثيح نم

 . ىلدج اضيأ وهف « ةجحب دفرو « هب روعشم وه

 حمص وأ « اضيأ هلباقم ةرمش وأ « هلباقم قدصب سحأ اذإ روهمثملا نإف « ةلملاب و

 ةمدقملا نوكتدق كلذكف . اروهشم نيلب اةنملا نم دحاو لك ناك « ححصتلا نموحن كلذ

 . ةيلدج هماسدو هلبقي روهشملا ناك اذإ « ئطاوتم هنأ ىلع مسالا كارتثال ةلمعتسملا

 ةمدقملانإف «دحاوجابنم ىلعأمف ملا رارعسا عنمو« اهنف ىذلا كارتشالاب رعش اذإ اضيأو

 . ةلدج اضيأ نوكت كلذ ةهلمافلا

 اروهشم نوكي نأ نع الضف «ىلدج وهف  اعنش ناك نإو - مصخلا هملسبام ةلملابو

 هنأ لع ذخأ اذإ « لدا ىف ةطلاغم عنشلا لاعتسا نوكي اهءإو . قمم ريف اروهشمو ءاقلطم

 ةمدقملاّ ذخأ اذإ امأو . كلذك هنأ لعجورو ؛ كاذك نكي ملو « دوم دودحم وأ «قلطم رومش»

 ريصن, عضوملا اذه نذإف . ىلدج هيلع الاءتساف « بطاخلا نم ةملستم ىه ثيح نم ةعنشلا

 بساني دق هنكل « نيهاربلا مم عضوملا اذمل ةبسانم الو . رابتعالا اذهب الدج

 . ةيدانعلاو ةيناحتمالا تاسايقلا

 « ككشموأ هباشتم مساهيف لصحملا كرتشملا مسالا لدينأ ريغ « اذهب هيبشرحآ عضومو

 ةلعمألا امأو . هتحن تاعقاولا ىف لالا لمأتي و « هلص# ةزيمم هلالد لصفت نأ بجي هنإف

 ؛ تحبلا كارتشالاب ال « دحار مسا دود. | ةفات#م ةريثك ءايشأل نوكي نأف « كلذل

 ؛ دحاو ءىشل تاياف مألوأ ؛ ةدحاو ةياغ ىلإ ةبسن اهلك اهل نأل « الثم كيكشنلاب لب
 ءىثل ةريثكلا تاياغلاو « ةدحاولا ةياغلا ىلإ ةبسنلا ىعم ىف كرتشت تاياغلا تاوذ نإ

 :حصصوأ )١( ه ديزو ؛ ن دفريف : دفرو || هرومشم :روعشم )١( ها:روه )١(
 نء«دانرعش :رعش )١( ن كلذكو و سكلذف : كلذكف (4) حن ل : دحاو || ه ححصر

 مه دق اضيأ ل , مدق ل ؛ ن كلذل ؛ دكلذك : كلذ (10) با :ىذلا )١(

 ؟ن 6 اس «ص «دامتإ : امتاو||م « د - : اروجثمو اتلطم 600 ن « د هلس : هلس (8)
 ن «© م« اس © ص ©« دا :در# || ماس : قلطم )٠١( ما :نركي || هاماإف

 ايم كلذ : هلصحم ةزيمم هتلالد لصفت )١١( - ككشتم : ككشم (١؛) ن نذإو : نذإف )١١(
 اس هنإف : نأن || ن كلك : كلذل )١5( مدهيف : ىف || ن الصحم ازمم كلذ نركي ؛ دالصحم
 د ككشتلاب : كيكشتلاب )١0( م ثحبلا : تحبلا || م كارتشاب : كارتشالاب ||



 لدملا 0١1

 رومألاب ملعلاهنأب دحي بطلان أ لوألا لاثم . . أدبملا ءىثلا كلذ ىلإ ةبسنلا ف كرتشت دححاو
 « “ ةيحصلا ” ةظفل ىف كرتشت ةيحصلا رومألا نوكتف « ةدارلاو ةظفاحلا ةيحبلا

 نأ ىناثلا لاثمو . ةحصلا ىهو ةدحاو ةياغ ىلإ ةبسنلا ثيح نم هانعم ىف اضيأ كرتشتو

 دحاو لك لوانتت" « ءىثلاب ” ةظفل لب « ءىثلاب ملعلا ةظفلو ؛ دحاو تالباقتملاب معلا

 ىهف « معلا ىلإ انهه م « ءىش ىلإ ةبسن امل نأ ةهج نم « دودحلا ةفلتخملا تالباقثملا نم

 . ةبسل ىلع لدي ثيح نم « اككشتم اموهفم “ 'ىثلاب ” موهفم نوكيف . اعم ىلعلل تاياغ

 دحاولاىنعملا نأ بسحن لب « ةيسنلاب سحب هين ككشتلا سبل ام اضيأ لبقلا اذه نمو

 «تاذلاب و الوأ اهضعبل نوكي لب ؛ءاوس تاعوضوملا دنعدلاح نوكيال مالا ىحبملا ةنعب

 ىواستم نوكو « نيت اقل اياوزلا ىواس٠ ثاثملا نوكلثم . ضرعلابو اناث امضعبلو

 اهنيي قرفلاو ؛ عالضألا ىواستملا ثلثا لوقأ تسل . نيءءاقل اياوزلا ىواسم عالضألا

 ؟ ضرعلاب هيلع نيتماقل ةيواسم اياوزلا نوكىلح سيل عالضألا ىواستملا ثلثملا نأ

 اذه تمام دقو . دحاو لوألا لجلاو « تاذلاب لملا سيل هنإف « الوأ سيل ناكنإ و

 3 رخآ عضوم ف

 لو «ضرعلاب المح ناسنإلا ىلع ردوا لمح ناكل «ضرعلاب الم ىناثلا لبلا ناكولو

 « ىباذ لمح هنأ ىلع نيتماقا ةيواسم هاياوزف ثلثم لك : انلوق ناكلو « ايقيقتح نكي

ل ام ثاثم ذإ ؛ ايذاك هلئم ىف ىباذلاب انهصق نم تملم ىذلا هجولا لع
 ؛ كلذك سي

» 
 اص © نس ظفل : ةظفل || اس ةدارلا : ةدارلاو () سادبملا : لوألا
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 جاتحأ الف « هتفرع دق ءىش اذهو .هدحو قلطملا ثلئملاوه كلنك وه ىذلا امإ ذإ

 نإف نيقاسلا ىواستملا كلثملاف « كلذك ناكاذإو . ىرخأ ةرم هيف لوقلا لوطأ نأىلإ

 نأ الإ مهللا «هل ىتاذ هنأ عم « ايلوأ نكي مل نإو « ىتاذ هيلع نيتمتاقل اياوزلاةاواسم لمح
 « ةتعيبط تدرح اذإ روصحملا عضوملا نوكي نأ ربتعي لب « اذه ةيلوألا ىف ريتعبال : لاقي

 ىلإ هنع كلذ لزني رصحلا ناكنإو ( ايتاذ ال لومهلا اهاع لم لومحلا ةعيبط تناك
 «لئاق هلاقول اذهف .طرمثلا اذهل ايلوأ نييعتلا دعب اهماعلملا نكي مل « تنيعول «تارئزح
 اده ريغ نم هاسو « هريغب ةحودنم هنع اندجوو « هيف هانهاسو « لاما اذه ىف هفنعن مل

 . لوألاو ىناذلا نيب قرفلا نم الق ا نيوكذم « لاثملا

 كلذو ؛ ضرعلاب لح هيلع نيتمتاق لثم اياوزلا نوك لمح نإفء«عالضألا ىواسنملا امأو
 ىواستم نوكي دق اضيأثلثملاو؛ ثلثم ريغنوكي دقو« اثلثم نوكي دق عالضألاىواستمنأل

 نأ ذئنيح هل ضرع ءاثلثمزاك نأ عالضألا ىواستمل ضرع اذإف .نوكيال دقو ؛ عالضألا

 انلوق نذإف هل اضراع كلذ نكي مل « اعبرم ناكنأ هل ضرع نإف ؛ نيتك اقك هاياوز ناك
 « ام اتقو «عالضألا ىو استم ىلعو « تاذلاب ثائم لك ىلع لاقي رمأ«نيتمت اقل اياوزلا ىواسم

 لما اذه لثمو .لملاب هل ضراع لجألو « انلثم ناك نأ هل ضرع ام لجأل ضرعلاب و
 ؛كيكشتلاب لب فرصلا قطاوتلاب نوكيالو «قاقحتسالا ىف فلتخم قلطم رخاتو مدقتب نوكي

 عالضألا ىواستمفانصأ ىلع امأو . عالضألا ىواستم ىلعو « ثلثملا ىلع لبق اذإ ىنعأ
 نم موال ىح « ةدحاو ةجرد ىف دحاو ىنءع اهباع لاقي لب « ككشتلاب نوكي الف

 || ن قلطم ثلثم : قلطملا ثلثلا )١( ذوب د هللا# ناك يديعتدإ ( مضل
 نإف || ن موقد :.كلذك (؟) ن « د هريغ ىلع لمتش ثلثم لك الوق ىفو ل- : هدحو
 .... هنأ مم (م -ع) ن « م « د ايلوأ هاء نيتمتاقل اياوزلا لمح سيلف : ايئاذ . .. ١ لمح
 : لزني || م هناك : تناك (ه) ن « م عوضوملا : عضوملا ( ؛) هم ام نيدتم < لوألاو
 :ءانلهاسو || ب هفصن : هفنعن (10) ب ىلاق : هلاق || م تايزحلا : تانج (1) بالزب
 : نيم امك || هنأر : نأ || د ىراستملا : ىراتمل 011( م ىراستملا : ىواستم )0( ب نم : نيب || ن6 م« داع : امب || نع دنيركذتم : نيركطط (ه) 6 امام
 : ىواسم (١م) ه«مءاس« بانلق : انلوق || هاضرع : اطداع )١8( س نيم اقل ةيراسم
 « اس ©« س« بةل اب : لمح اب )١4( م اهايقو : ام اتقو || مه 6 م « ص « ب ىواتم
 واس : لب || مه © ن «اس(« سالف : الوإ| ب مدت : مدقت )0( د هلم الو ؟ نع« م

 ه ككشتلاب : كيكشتلاب )١0(



 04 لدجلا

 . ائطاوتم تاذلاب ال لوقملا اذه لثم نوكي نأ انعنم ذإ « امبدق انلق امم انعجر دق انأ اذه

 ىف بجوي امايق نيتقبط تايئزح ىلإ سيقم ودو « ؤطاوتلاب نوكي نأ انعنم امنإ انإف
 . هناي فلس امم كلذ ريذ وأ « قاقحتسالا وأ « رخاتلاو مدفلا ثيح نم افالتخا نيئقبطلا

 . دحاو لمح هلم « ةقبط لك ىف امأو

 ىواستمىلعو « قلطملا ثلثملا ىلع عقب نيتمئ اقل اياورلا ًءاواسف : لودي نأ لئاقل .نكلو

 لمن ىلإ انجت>ا ملف « ريخاتو ميدقتب عقي ذإ ؛ ؤطاوتلاب سيل كيكشنلاب « عالضألا

 ؟ عالضألا ىواستم اثلثم ال « اقلطم عالضأ ىواستم

 رومأ ىف ربتعي امإ كيكشتلا ىف ىخأتلاو مدقتلا نأل كلذو ؛ كلذك سيل هنإ : لوقاف

 ناك ام امأو . دودحلا ةنيابتم اهتاوذ لب « تاذلاب ضعب ىلع امض ىل# سل « ةفلتع

 امإ وه دوجوملا ثلثملاف « دوجولا ىف امأو . مهولا بس مدقت كلذف « معأ هنأب همدقت

 ثلثم لك : انلوقو . كلذ ريغ وأ « ةيوازلا مئاقلا سفن وأ « عالضألا ىواستملا سفن

 ماوقلا ىف ةنيابتم اهتاوذ تسدلو «املع اياضقلا ىف لملاو « تانااملا هزه كلذ ىنعن امنإف

 تاق كاملا عضن فيكف . تاثلثم اهتقيةح ىفو امتاوذ ىف ىه لب « دوجوملا ثلثلل

 ةريثك رومأ ىلع لاقي اك « ايش املع لوقن مث « ةنع ةجراخ « هل ةنيابم ءاشأ ءاشألا هذهو

 نيتاذ لع دوجوملا لاقي ا ؛ تانيابتم هو « اناث امضعبلو الوأ اهضعبل © ةفلتخم

 دق لب «رخآلا اههدحأ سيلو « اينا:رحتاللو الوأ امهدحأل نكلو « ةقيقأ-|ىف نعتنب اهتم

 هيف ىذلا عوقولا عقاواا ظفللا نوكي كلذ لاثمأ ىفن . رخآلا نم مسالا امهدحأل قتشي

 نعد - :قطاوتلاب نوكي نأ )١( ن «س د :ال || ه«نلوقلا «لوقملا )١(

 ن ءدثاللا إ- : اياوزلا || ماس : نا(ه) نء دوه ام ل : امأو (؛)

 م دق + : ذإ || صاد : سيل (5) ن « د اياوزلا مئاق : عالضألا ىواستم ||

 : اًملطم || ه عالشألا : عالضأ (7) ن « د تجتحا : انجتحا || ه ريخأت وأ : رخأتو ||

 ب امأ : امأو (9) د « س ميدقتلا : مدقتا || م - : كلذ, (8) ن « د قلطم

 : ةيرازلا )0١( ن « د دودحلا : دوججوملا || مامأ : امأو || س ىف ام ل : بسحب )٠٠١(

 «أم«© صحى د تارذ ل : اهتاوذ || ع ىف : تسيلو )0( م انلقو : الوقو || د ابارزلا

 ه6 بءىث : ايش || اس« سة اثم : ةنام ):1١( ن ىف : فوإ|ن « دوه : ىه )١6( نء« م

 + كلو || سدلرقت : لاقب 6( ن تانيابم : تانياشم || ن « د ىهف : هر )6(

 سوم : ىتض )١10( ن قبس : قتْس )1١07( ساس : لب (15) م © ب نكل
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 ىلاثلا لصفلا  ةيناثلا "هلاقملا 0

 ىواستم وه ثيح نم « عالضألا ىواستم لثم اذهو . كيكشتلاب اعقاو رخأتو مدقت

 اقلعتم وه ثبح نم امهدحأ دوجو سلف ثلثموه ثيح نم « ثلثملاو « عالضألا

 ىصنآآلا دح ءزح امهدحأ سيل نافلتخم نانيرابتم نائيش امه « ضرعلاب الإ وه وه الورخآلاب

 . تاذلاب وه وه هنأب رخآلا ىلع الرمش الو

 ؛ اهلك ايف دوجوم ملا نأ ت.ثفروك ذملا اذهىف كيكشتلا صأ لصفن نأ نذإ بجبف

 نوكي نأب اطلتخم كيكشنلا نم عون نوكي دقو . اهلك اهيف ادوجوم سبل نأ, لابن وأ

 ؛ أدبم ىلإ ةبسلو ؛ ةدحاو ةياغ ىلإ ةباش اهلك ةبسنلا تسبلو « ةبسنلا ىلع لدي ظفللا

 ابو ٠ ةحصلاب ملعلاك ؛ أدبملاك هل وه اع اما نوكي ام معي. هنأف « ءىثلاب معلا لثم

 : ككشم مومت نيده معب ءىغلاب معلا نوكيف 2« تاداضتلاب مءلاك © ةياغااك هلوه

 نمضَس هلأ وهو « اذه نم ممأ نوكي دقو . ءىثلا ىلإ ةبسن هل نوكت ام لك معي هنأل

 « «ءىثلل ةوبشلا ” : مهوقك « اضيأ ضرعلابو تاذلاب ىذلاو « نيئيشلا نيذه لثم
 « ةحصلاك ةياغ اهنأ لع نوكت دق ءىثلل ةوهثلا نإف « ةككشم ءىثلل ةوهشلا ةظفل نإ
 ضرعلاب ام لصد ؛ ولح هن الولخلا ىهتش نك تاذلاب ام ىلعو ؛ ةاوادملاك أدبم اهنأ ىلعو
 كيكشنتلاب ىهتشم اذه عيملب لاقيف ؛ ولح هنأل لب بارش هنأل ال بارم لا يتق نك
 ةناضملا رومألا ىف كيكشتلا اذه لثم عقي ام رثكأو . ةروك ذملا ىناعملا ميج لماشلا
 « ءىثلل ةوبشلاو « ءىثلل كلملاو « ءىثلاب ملعلاك « ءىثلا بسحب لاقت ىلا ةيوسنملا
 ىف عفني عضوملا اذهو ٠ ةفاضحلاو ةب وسنملا رومألا ف عضوملا اذه ةعفنم رثكأ نروكت
 ؛ اهتاركزح رابتعا ثييح نم «ةباكلا روءألا نع ةزوخأملا عضاوملا ةعفنم لاطبإلاو تابثإلا

 )١( مىه: وه || ن اعوقو : امقاو )1 - ١( عالضألا ىواستم وه ثيح نم :
 م الومج (4) ساد : وهوه الورخآلاب اقلعتم || هءنوه :وهوه ()
 || نع« اس(« د تدشف : تشف || نوع م( س « د ةروك ذملا هذه : روك ذملا اذه (ه)

 6« د -- : ةدحاو )0 م ناطلتخم : اطلتخم (؟) اساس : اف || ه لطب و : لطبنوأ
 ا و أدبم || نع اس6 سءد ةسنوأ : 0
 مها : نيذه لم ككشم مومع م١١ -وه) مع مع اسء ص (ءاباس : وه (9)

 :تاذلاب ام ىلعو || نسما انا سدهنأ : امنأ )١١( م( س ءىثل : ءىثلل )١١(
 وهاس :اذه (14) نوءد وأ : ام ىلعو || ام « س ىلعوأ : ىلعو || ن « د تاذلابو

 هره لل : ثيح )١4(
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 نإ : انلوق لثم ؛ عوضولل اضراع لعجيف هل ضرعي ام ذوي و لومحملا ربتعي ةران هنإف
 . اباوصو أطخ عقي نأ هنأث نف زييمت لكو « امزييمتو « ام كاردإ ساسحإلا

 نيابت ىضتفت ةمسق هجو لع © باوص امإو أطخ امإ زييمت لكو : لوقأ تسل
 جتتيال اذه نأ - تايئزحلا ىف انماكت ثيح ل تملع كنإف ©« نيءوضوملا
 : انلوةك « دمحاو لكل ناضرعي امث ناتلاللا نوكت نأ بجي لب « نآلا هجتنتسمن ام
 دق سحلا نأ. جتني ذئتيف « لومحلا ناسمتقي امم اسيا « نكسي وأ كرحت. ناسنإ لك
 ةقداص تناك اذإ لدحلا ىف اهذهأ لبمس ةلكلا تامدقملا هذه لاثمأو . بدصن و ءىطخغع

 . نيهارلا ىف اهذخأ بعصيو « ةروهشم كلذل ريصت « رهاظلا ىفو بلغألا ىف

 ربتعي ةراتو . عوضوملا ىلكلا لاح نم عوضوملا زها لاحل ناب هيف طنا اذهف

 دق هنأ ححصيل بلاط بلطي امك « ايئزج بولطملا ناك نإ امأ . انيب !ءوحت ىلع عوضوملا

 اسيسخ ام مع دجوي ناك نإ : لوقي نأب « الضاف ام لاحو « اسيسخ ام لاح دجوي
 ©« ةسسخ ام لاح دجوي دقف « ديحوتلا لعك افيرش ام ٍلعو « فوفدلا ذاختا معك

 . ةفيرشش ام لاحو

 اقداص ارمتسم اعضوم سيل هنإف ©« تابثإلا ىف عفنلا قلطم سيل لوألا عضوملاو

 « عونلل ةلاحم ال ضرعي سنجل ضرعي ام نوكي نأ بجي سيل هئإف « عضوم لك ىف هسفن ىف

 تناك اذإ اروهشم وأ اقداص كلذ نوكي امثإ لب « ضرعلا هلثم ىف ادومثم نوكي وأ

 نأ ادوهشم الو نيب نكي مل « طرشلا كلذب نكي مل نإف . هيلإ انأموأ ىذلا طرشلا ىلع
 طرشلا هيف نوكي ثيح عضوملا كلذ لمعتسي نأ بجيف . ىلكلا مح هيف ىنزلبا كح

 صا : اه || س صاسحلا : ساسحإلا (؟) ن «د هلعجيف : لعجيف )١(

 : هجتنتس (8) تنيعضوملا : نيءوضرملا (:4) ناذهنإف ل ؛هانلاوص :؛ باوص 6

 امناضرعي لس : ام || مءاسنكيو : نكيوأ )١( م بسحب : بجي || ن « د هجتننس

 اههذحأ : اهذخأ (07) نت «دىسمحلا : سحلا || ن « م « د ناممقي : ناممتقي || م

 ن « دناهربلا : نيداربلا|| اس امهذخأ : اهذخأ || س بعصي : بعصسيو (4) مىف : ىفو || اس

 ن ةهحج نم ناك اممبرو : ربعي ةراتو || م( سلاحلا : لاحل || باذهو : اذهف (9)

 «س < ب سيسخ :اسيسخ )١١( ه6 ب الاف : الطافام )١١( معمل : امأ )0١(

 دا : لاح 010( ه «ء اس« س«ب طيرش : افيرش || اس فويزلا : فوفدلا || ه

 هيف )١8( سولو : مل )١70( ناس : نوكي (15)

 سلا
© 



 ىبانلا لصقلا  ةيناثلا هلاقملا ١

 نوكنف © اقح الو اروهشم لوقلا نكي ملالإو ؛ طرشا| كلذ الب لهعتس الو « روك ذملا

 . ةطلاغم هلاعتسا

 ( عونلل دجوي ام لك نإ.ذ ؛ طرش الب لاحم ال ىبزلبا تبثي هنإف « ىنانلا لاثملا امأو

 دوجواللا رابتعا ىنعأ « لاطبإلا اندرأ نإف . معي مل نإ و « سنخلاا ةعيبطل دوجوم وهف

 . عونلل ةتبلأ دجوي مل « سنجل ءىش دجوب مل اذإ هنإف ؛ هقالطإ ىلع عفان لوألا عضوملاف

 هنكل . سنجل دجوي مل عونلل ءىثلا دجوي مل اذإ سيل هنإن « هيف اعفان ىناثلا عضوملا سيلو

 عفني لوألا عضوملاو « ىلكلا تابثإلا ىف عفني ال ىناثاا عضوملا نأ ملعت نأ بجي

 . ىلكلا لاطبإلا ىف

 م « هنم مسا هل قتشي وأ « ءىثلا ىلع لمع ىسنملا ءىنلا ناك اذإ هنإ : لوقتو

 ةرورض بجيف « هريغو ىوحنلاو سدنهملا لمي ىسنج ىنعم ملاعلاو « ملاع ناسنإلل لاقي
 كلذ نوكيف « ءهلع لومحملا ىيذحلا ىنعملا تحن لخاد ىعون ىنعم عوضوملا ىف نوكي نأ

 هنإف . هيلع لوقم لومحملا نكل « مسالا هنم هل قتشل عوضوملا كلذ ىف ادوجوم ىنعملا

 نوكيا « مسالا هنم هل قتسا ىح ؛ مولعلا. عاونأ نم عون هيف ادوجوم ناسإلا نكي ملاذإ

 ريتعم « سأر نم عضوم هنأك اذهو . الصأ ملاعب سيل هنإن « اسدنهم وأ ايوحن وأ ابتاك

 وحن للع كرتشم لوألاو وهو ؛ هيلع لمح ام رابتعاب سيدا لومحلل عضوب ام رابتعأ بسحب

 . ىناهربلاو ىلدإبا نيب تملع ام

 لاقي. امث عضومو ( عوضوملا تاعوضوم نم عضوم : ةنالث تاعوضوم هذه لب

 ضعب كراشتت نأ قفتا نإو . الوق لومحلا هيلع لاقي ام عضومو « الوق لومحملا ىلع

 ؛ ةنئبلا || سام : مل|| د :  دجويمل سنجل ىه || نس عوضوملاف : عضوملاف (0)
 : هنم هز ماس ال إ[| ند : ىباثلا )070 سال ا: هيف || ه هعفان : اعفان (5) ه

 ن« دامهريغو : هريغو )٠١( نلمم ل : ىسنجإ|ن « م « دناسنالا : ناسنإلا || ن ء د س
 نأب سنحلا كلذ تحت ام ىعون ىنعم هل دجوي نأ لوألا ف : قتشب عوضوملا ... نوكي نأ )1١--١١(

 ناس : مسالا هنم ٠ .٠ لومحملا نكل (١م-١1) د قتشيف هيف دجو. نأب ىناثلا فو هيلع لمي
 د اهاثم نوكي : قتْس )١0( هاذإف : اذإ هنإف || م :  هنإف || دلوقفف : لوقم 00(
 اسنم : نيب )١١( م لوألا : لوألاو || ن 6« داذهو : وهر 6( د سأرلا : سأر 014(

 باس : عضوم (10)



 فو لدملا

 فئس ام حاصي تك هنأ تملع كفو . فلتخم رابمالاف عوضوملا ىف عضاوملا هذه

 . لاطبإلاو تايثإلل

 دجو اذإ هنإف تابثإلل امأ : نيهجوب نيم الل حاصي هنإف « ريخألا عضوملا اذه امأو

 برضلا نم سايق دقعنا دقن « لوألا عوضوملا ىلع الوم لومحلا تاعوضوم عاونأ دحأ

 هتاعوضوم نم ءىثالو لب « هناعوضوم دحأ الإ دجوي ال نأ سيلن اطبإلا امأو . لوألا

 لاطبإلا مس « ةكرح ايف دجوت ال سفنلا تناكو « اهاك تاكرملا الثم تدع اذإ ىتح
 . الصأ كرت ال سفنلا نأ

 « عضولا ىف !متالومحو نيدحلا تاعوضوم ربتعت ثيح نم ىه عضاوملا هذه. ةعفنمو
 . ناببلا كل حولي « اهالحتو اهدودح ىلإ عجر نأ اهرابتعا ةهج نم نيبلت مل نإ بجيف

 «ةجلا دوجو ىلإ ليبسلا لمس دحلا ليلحت ْناف « عضاوملا نم كل فلس ايف لاحلا كلذكف
 . تسلع دقا<

 دودلا نيب قرفو ؛ موسرلاو اعي+ ةروبماملاو ةيقيقحلا دودحل | ربتعت نأ بحيو

 ( امسر الو ادحال « ايذاكوأ ايدر روهشملا دأ-!ناك امير هنإف « موسرلا نيبو ةروهشملا

 وه ممر ةقيقحلا ىف وه امو « ممروه روهبشملا ىف وه « دح ةقيقحلا ىفوه ام ناك امارو

 . غاز اي رو « بجاولاو لدعلا ىلع روهشملا امهنيب زيم اب رو « دح روهشملا ىف

 :عاونأ (:) مه( م عضاوملا هذه :عضوملااذه ( 8) دن « درابتعالاو : رابتعالاف )١(

 الو هءن(و ص(ءيد د : الإ || هءان6ساد ع :ال(ه) مع نعم(« سعيدا

 هذهر : ىه مضاوملا هذه ةعفمو (م8) ب اهب : اهف || ه تناك وأ : تنكو )١( م« اس

 :تاعوضوم || ه« م« سا : ىه || س عضوملا : مضاوملا || ساده : هذه || ن « د عفش مضاوملا

 ندع« مد( اس6 د : ني : نيش || نيءد-- : امتالوممو (8) ن(« د تالرمهو ل

 ,س ائيدر : ايدر (١١؟) ن « م كلذكو : كلذكف (١٠)هنايلاب : نايبلا || ه ء م كلذ : كل ()
 )١4( نع(« دا : يوه || س ةقيقحلاب : ةقيقحلا ف || مامب : ام ):١( نو د : وه ||

 ن« د ادحرربشملا ىف ةقيقحلا ىف مصر : دح روبشملا ف وه مسر ةقيقحلا ىف || ن « د امر : ممر
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 ثلاثلا لصفلا

 ةجراخ روهأ نم ةذوخأملا لاطبإلاو تاثإلا مضاوم ىف ( ج ) لصف

 ؛ ةجراخ رومأ نم ذخؤت دق لب « نيدللا سفن نم ةذوخأ» اهلك عضاوملا تسيلو

 ىلا ىهرومألا ىأ بلطتف « اهمزلي بولطملا وأ « بولاطملا مزلت رثومأ نم ذخؤت دق هنإف

 تابثإلا ىف امفان كلذ .نروكيف « اهححصتو اهيلطتف « بولاطملا اهنم ماي تعضو اذإ
 ىأ بلطت اضيأو . مدقملا نيع ىتثتست نأب « الاس وأ ابجوم ناك ؛ وه م طقف بولطلل

 ءانئتساب « طقف بولطملا لاطبإ ىف اعفان نوكي اذهو . عضو اذإ ؛ بولاتملا مزات رومألا
 .. :ناهرنلا اهييف لالاتا هز اذ: ناهضوم «ىزاذهو لاخلا نضيف

 لثم « بولطملا اد> هيف فلتمم له « نامزلا رابتعاب ةجراحلا رومألا نم مذتني دقو

 كلذ ىف ىذتغي طحنملاو نسلا ىف فقاولا ناويللا دي مث « مان ذتغم لك نإ : لوقي نم
  ةفرعم وأ لع ليصحم ركذتلا 1 وير ىف الو « نازل

 لبقتسملا ىف ملع ليصحت وهف ملعتلا امأو . ىضم ايف اناك « اينامز امهب مولعملا ناك نإ
 اذهو .رظتنملا فودكلاك « ليقتسم ءىّس املع ازامز همولعم ناك نإ روكي دق

 فلتخا ام لك ذإ ؛ تايثإلا نود لاطبإلا ىف عفنيو ؛ ىناهربااوىل +11 هيف كرتش اضيأ
 عضاوملا ةلمج نم عضوملا اذهف . قذتم وهف هنامز قفتا ام لك سيلو « فلتخم وهف هنامز
 . بوملط | ىدح نع ةجراخلاا

 دةلملاب و : اهمزلي بولطملا وأ || ه « م « اس اهمزلب : مرت ( 4 ) هذوخأملا : ةذوخألا )١(
 سدقف : طقف ( 5) هتعقو : تعطو || ( ه )« دنوكي : ىتلا|[نء اس« د - : ىه (4)

 ه اذهن وكي و : نوكي اذهو || ماذه : اذهو (107) اس نع : نيع || ن« د ناك : ناك )١(

 : بولطملا|ادح (١ ماس : هيف (9) اس كراشيف : كراش || مناعضوي : ناعذوم (ه)
 رذتا )١١( م ىذغتي : ىذنغي 000( ماس : مث || ه« ن« م « اس « س « د بولطملا دح
 نإو : نإ || ن «د س : ملع || م ريكذتلا : ركذتلا|| م ء« اس © س ايلعت : الع" || مريك ذلا
 : ليصحت وهف معتلا || ن ميلعتلا : معتلا || مامهيف : ايف )١١( نءد(« بامهيف : امهب || ن؛ه
 : لاطإلا || نم كراس : كراش )1١4( ناد ءىشل : ءىش )١0(. م )علا : مع || د ملعتلا

 سص ادح : ىدح 251( صدام : ام )1١4( د لاطإ



 6 لدمحلا

 هتاموزلم ىه ةجراخ رومأ ىف مالكلا ىلإ ءىثلا ىف مالكلا نع لاقتنالا عقب ام اريثكو

 ناك امبرف . ءىثلا ىف محلا ىلإ اهنم لقتنا تلطب وأ تح اذإ نوكت « همزاول وأ

 لقتملا ءارقتمالاو «هيلإ لقتنملا سايقلا نوكي ثيح «ةقيقحلا ىف اير ورض لاقشالا كلذ

 ايرورمض « هيف تاءانثتسالا قدص ةنابإ وأ « موزلم وأ مزال لاح حيحصتل « هبلإ

 لوبقم امهالكو ؛ رومشملا ىفو « سمألا رهاظ ىف نييرورض ان5 اميرو . ةقيقحلا ىف

 قلعت هل سيلام ىلإ لقتني ام اريثك هنكل « ناهربلا ف لخدي لوألاو . لدحللا ىف

 نم اقافشإ لومحنلا لاح هب حضتت امم هيلإ لفتمملا نأ ماهيإ ليبس ىلع الاقتنا بولطملا
 « ىطعم سعألا كرنب ضراوعلا نو عطاقل اعقوتو « مالكلاب ةدلل الغشو « عاطقت الا روهظ

 . ةطلاغم كلذو ؛ ركنألا رطاخل احادقتسا وأ

 نأ هل حرصي و « هلاهمإ لوط, الثل ميلستلا ليجعتب مدقتي نأ ريصبلا بيمملا قح نمو
 هر

 ىطتلاغم ذخأملا اذهو . ةحيضفلا كلذب فءاضتتف « كبولطم جتني ال كل لس نإو كلذ

 فرص ٠

 ةفالع بولاطملا نيبو اهنيب ىلا تاموزلملاو مزاوللا ىلإ لاقتنالا نوكي نأ بحي لب

 دجوتو . ةريثك مزاول هلف لاقي ءىث لكو . رهاظلا ىف ةلوبقم ةدودحم ةرومشم وأ ةيقيةح

 ( لعفلاب ايش لاق 1مم ّلك ْنإف . تالومجو تاموضوم دجوت اي « تاموزام هل

 تاموزلملاو مزاوللا رابتعا عفني فيك ملعت تناو . ةوقلاب ءايشأ لاق نوكي نأ هبشيف

 . ةيئاتثسالا تايطرمثلاب كملع نم « تابثإلاو لاطبإلا ىف

 ؛ ةللاقملاو دانعلا ليبس ىلع لب « موزللا ليبس ىلع سيلام ةجراخلا عضاوملا نمو

 نم ذخأ وأ « ضرملاو ةحصلاك دحاو عوضوم لع بقاعتب نأ هنأث نم امم دخأ ءاوس

 : ءارقتسالاو || نس : هيلإ || م لبقسملا : لقتلا () ايد 4:نهأا 01)

 م( ن2 اس © سءدءاثتسالا : تاءانئتسالا || نةنابإو : ةنابإوأ ( 4 ) نع« م« د ءارقتسالا وأ

 ||منيب:كش (م)  اسهيه:هب(07) ن « د ايرورضو : نيب رورض اناك امبدو ( ه )

 د :  كيولامم )١1١( ن « د كلذف : كلذو (و) اصاحارقاسا : احادقتسا

 اهذخأ : امم ذخأ (1و) اس « س « مب مفاونلا : عماوملا 06( ن « د ائيش : ءايثأ 015(

 نيد :نم )١9( ماع: اه||ه
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 سدمشلا نوكت نأ امإ هنإ : ,موقك ؛ أدبم ىلإ سهألا رخآ بستنا نإو « تادعابتملا

 قيرطب اضيأ عفني دق تادناعملا هذه نايتإلا نإف . ادوجوم ليللا نوكي وأ « ةعلاط

 7 ناهربلاو لدفا اجف كرتس هدهو م تماع < 4 لاطبإلاو تابسإلا ىف ءانثتسالا

 « نايبلا ىف عفن اميرف ؟ هليدبتو مسالا لمت « ةج راخلا رومألا رابتعا ةلمح نمو

 ذخأت نأ بجيف . ةفصلا بسحم لب « تانلا بسحب سيل مسالا ناك اذإ اصوصخو

 وهام ىلإ مسالا هلالد تدعتنإف ؛ هيلع ممالا رصقتو« هتاذ ىف هظحلتو « هسفن ىنعملا

 هيلع لد « طرشب وه وأ « هيلع دي زأ وأ « هنم صقنأ هنأ, « هوجولا نه هج وب ىنعلل نءابم

 ىلع وأ « دحاو امنه موهفملا نأ ىلع سفنلا ديجو عاجشلا دحأ ذخأي اك اذهو . فرعو

 ىدأتي مث . دحاو امميف مالكلا نأ ىلعو « عاجشلا مسا بسحب لوق وه سفنلا ديج نأ

 لاقي نأ بجيف . رابتعا ةداي ز هل ثح نم امهدحأب لافتشالا ىلإ رظنلا ىف ناعمإإلا هب

 : سبل الب امهف « هدحو سفتلا ديج ىنعم هنم موفي سفنلا ديج نإ : ذئنيح ساقلل

 ةجاح الف «ىنعملا اندهف اذإ اف ؛ سفنلا ديج ىنعم ىف رظدلو « عاجشلا ةظفل كرتنلف

 قباطي رخخآ ايش ذخأن وأ ؛ وه مك لوقلا لمعتسنل لب « عاجشلا ةظفل لاعتسا ىلإ انب
 ديج هنأ ىلع ادئاز رخآ ائيش مهوتعاجشلاةظفل نإف . ىنعم ةدايز ريغ نم « طقف سفنلا ديج

 نسح ىنعم ىلع كلدي ءاجرلا نسحلا نأ ا ؛ م 1| رييغت ةدايزلا كلت ىفو « طقف سفنلا

 « عاجن هنأ كرتنلف . كلذ ىلع ةلالد ةدايز هل نإف عاجشلا ظفل امأو . طقف ءاجرلا

 . ءاجرلا نسح دخانلو

 : مفني (؟) ه6مء اص« ص(« بذاسالا : نايإلا )١( اس مطرقل : ملرقك 6

 ن « د امبرو : امبرف || م لبقعت : لقت || اص : رابتعا || هةهجج.:ةلح (4) هع( سوفت

 د ديز اذإ : ديزأ وأ || ن « س « بهناف : هنأب (7) هعءن عمي : عمق ||

 اميف ... لعوأ (4-م) ه دحر :ديجو (م)  ماذه : اذهرإ| مطرث : طرش ()

 ن « اسلوفوه ل- : سفنلا || هدح : ديج || ه« اس لعو : لعرأ ( ) داس : دحاو

 ايف : امهَت || 202 نوءدسايقل : نياقلل ١ )١١( نمالكلا, : مالكلانأ لطم (1)
 ماس : لوقلا )١0( م« اسفل : ةظفل )١6( ما : سبلالب || ه« مى اس

 : ظفا || مامأن : امأو (11) س ىف : نأاك مكحلا || م رياشت ء سريغت : ريض )1٠١6(

 م « اس « د ةظفل



 لدملا ١

 ريش عاجشلاو ؛ موهفم هانعمو ؛ تابلغ هل ترّمسا ىذلا تخبلا ديلا كلذكو

 عفان عضوملا اذهو . تخبلا ديج ىف مالكلا لعجنلو « عاجشلا كرتنلف . رخآ ىنعم ىلإ
 هب عافتالا نود سيل ميلعتلا ىفهب عافتنالا ناكو . فشكلا ةعرسو سيبلتلا عنم ىف
 . لدحلا ىف

 هنوك ءىثلا نأ كلذو ؟؛ دوجولا لاح لب « دوجولا هيف ريتعي سيلر'1 عضومو

 ( هضعبل وأ هلك هل هنوك ريفو ؛ ايلقأ وأ ايرثكأو « امئاد هل هنوك ريغ عوضولل ادوجوم

 ملس دقف ؛ دوجو ملس اذإ سيلو . اذك ىلإ سايقلا نود اذك ىلإ سايقلاب هل هنوك ريغو

 نأو ءرخآلا ناكم نيكحلا دحأ ذخاتال نأ كلذ ىف ىعارت نأ بجيف . هجو لك نم

 . ليصفتلاو نايبلاب لمجا لمهملا لئاقلا بلاطت لب « نيبم ريغ قلطمب عنقت ال

 : مهذعب لاق ملاقيف .همسالجأل رخآ ءىثلا لعمي نأ عضوملا اذه هبش ام اضيأو

 . ةفدارتم ظافلأ اهلك هذهو . لذج هنمو «رورسم هنمو « حرف وهام تاذللا ن نإ

 . اضيأ هذه لاثمأ فشكتست نأ بجي

 « ءامتالاو ءادتالا لاوحأ نمو « تالباقملا نم ةذوخأم ةجراخ عضاوم انههو

 . ةلصتملا ةيثدثتسالا تاسايقلا بسحب مفنت اهنأاكف ؛ كلذ ريغو « تاقاقتشالا نمو

 نالباقتمو نادض نالباقتم ذخؤي نأ امم هقيرطف ةيدضلا تالباقتملا نم ىذلا امأ

 . لاتو مدقم اهنم لعجيو « اهزك ذن ىتلا ءاحنألا ىلع فلؤيف « كلزك نارآ نادض

 ةءاسإلا لباقت وه لباقترخآلاو « هادعألاو ءاقدصألا لباقت وه لباقت نكيلف

 :ىلإ ريش )١-١( ما« س هيلع : هل || م « نس ديج : ديلا || اس ء ب كلذكف : كلذكو )١(

 م ثحبلا : تخنلا || نع« دلمجتو : لعجنلو || ن « د كرتنف : كرتاذ (؟١) نءد

 :هل (5) س ةلاح : لاح || ه © م 6 اس مضاومو : عضومو (5) نود : سيل (©)

 || ه لاف: لاقيف 0( ص : كلذ )0( هع( سد: هلك (5) م ايلفأو : ايلفأوأ || مس

 : لذج || م هنم ام امو : هتمو||ن « اس «© د تاذإملا : تاذللا )١١( نء« د : نم

 :نمو )١4( مه -- : تالباقنلا نم .... لاوحأ نمو )1-١١( ن « د برط

 : نم )1٠6( ن « د اهنوكو ؟ م« اس « س امنأكو : اهتأكف || ن « د تاقاقتشالا || ه6 ب نم

 || د نكيلو : نكلف )١7( اس ىثلا : ىلا (15) مءاس سس :نأ ٠68(  تنءدفىف

 س ا : لباقت وه : لياقت

١ 
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 « ازئاج ءاقدصألا ىلإ ناس>إلا تاك نإ : هنأ اهنم تافيلأتلا نوكت مث . ناسحإلاو

 ؛ ةحيبق ءاقةدصألا ىلإ ةءاسإلا ناك نإ : هنأ اهنمو . زئاج ءادعألا ىلإ ةءاسإلاف

 « انس> قيدصلا ىلإ ناسحإلا ناك نإ : اهنمو . ليمح ءاقدصألا ىلإ ناسحإلاف

 ءادعألا ىلإ ةءامإلا تناك نإ : اهنءوو . سكعاابو « حيبق قيدصلا ىلإ ةءاسإلاف

 ( د#تو لبآت عضاوم اهاكهذه نوكتف . سكعلاب و « حيبق ءادعألا ىلإ ناسحإلاف « "ليم

 . ةبجاو اهك تسبلو

 نوكي .نأ بجي دضلا لكل دوجوم سمأ ناك اذإ سيل هتاف « لوألا امأ

 ةرارح لكل ةطلا# ةيعيبطلا ةكرحلا نوكت نأ زوجي لب ؛ دضلل ادوجوم هدض

 . ةدورب لكلو

 ةءاسإلاك : تالباةتم ثالث نم ةقيةحلاب ىهف « ركذ امم قاوبلا امأو
 ©« فرط ثاللالا ىدحإ نم دخؤي مث . ودعلاو قيدصلاو « لي#لاو حسبقلاو « ناسحإلاو

 ةءاسإ ذخؤي مث ؛ قردصلا ودعلاو قيدصلا نم الثم ذخؤيف ؛ اعيمج نافرطلا نيتيقابلا نمو

 ناسحالاف « اديبق ءاقدصألا ىلإ ةءاسإلا تناك نإ : لاقيف « ليمجو حيبقو « ناسحإ

 . كلذ سايق ىلعو « ليج مهلا

 هديضن نوك نأ م ءىذلا دنع ءىششلل نك اذإ بك سيلف « ةين أهرب تسل اضنأ هذهو

 هضدبت ةملظلا نوكت نأ « ائيش دوسد رونلا ناكاذإ سيل هناف . مهلا كلذ دض هدنع
 نأ الإ « رافنلا ىندأب اهدانعب رعشب الو « لست تارومشم .اهلكل ب « ةلاحم ال هلباقت وأ

 ها || ب ابق : اهنم || م(« نءاس « دازكه ل : تافيلاتلا )١(
 : ليج...٠. اممو (محك؟) د ةءاسإف : ةءاسالاف (؟) سامإ ل : هنأ || ه« م
 َن ل : حبق 1 ن « د ةءاسإلاو : ةءاسالاف ( :) ن اهنأ؛ ساس : هنأ 2«
 : لوألا امأ || ص امأو : امأ (0 ( ه6 نءىد ل : سكملابو ٠٠ ابمو (ه-4)
 : ثالثلا || نا ؛ددحأ: ىدحإ )١١( م« اس تالباقم : تالباقنم || د ةثالث : ثالث || م6 اس «س ©« ب ىهر : ىهف )٠١( ه لكو : لكلو (5) تندوجوم : ادوجوم (8) ها
 : قيدصلا ودعلاو || ن « د نيفرطلا : نافرطلا || ن « دنييفابلا , ب نيفابلا )1( ن ةيالثلا
 ن « ددنع : هدنع )١9( نذإ : اذإ || م سيلو : سيس )6( ب قيدصلاو ودعلاو
 ب ىدابي :ىندأب || ه « ب اهداضت : اهدانعب )١١(  تنوءدالف : الو || د هلب اقم : هلباقت 00(



 لدحلا ١4

 سلف 4 دا.ءلاو ةضقانملا سهاظ نكي مل مث « دانعو ةضقانم هل ناك امو . دناعم اهل بلطي

 . ارارم كانفرع دق مك ؟ ةربمشلا لطاب نوكي نأ بجي

 هنأ مص نإ « لومحلا لباقم ىف رظني نأ وهو «رخأ عضاوم دادضألا نم ذخؤي دقو

 مدقتملا عضوملا ةوق ىف عضوملا اذه نكل . دوجوم ريغ كلذف « عوضوملا ىف دوجوم

 بلطي ال نأ كلذو . رركم ريغ هجو ىلع عضوملا اذه ذخي نأ نكي دق هنكلو روك ذملا

 دادضألا دجوت نأ عوضوملا ىف لومحما دوجو نم مزلي له هنأ رظني لب ءعوضوملا لباقم
 . لاحم عوضولل لومحملا دوجوف ؛ لام كلذو « اعم

 لاحم ىأ « الامم نوكي مزاللا نأ ىلع ناك مدقتملا عضوملا نأ وهو : هلوقأ اب نانيابتي
 . لاحم موزلملا نأ بح وب و « ناك

 « ةقرافم اهنأ عم اهنإ : نولوقي روم الل ةقرافملا روصلاب نيلئاقلا نأ اذه لاثمو

 اهولعجي نأ مهمزلي و « أعم ةدوحومو ةقرافم نوكتف 0 تاسوسحلا ىف ةطسوتم دجوت لق

 . اعم ةّباث ةكرأا ايف ةليحتسمو « ةهلقتم ةكرحتم

 نأ نوفرعي و « ةقرافم !منولعجي مهن الف « ةكرحلا اهيأ ليحتست ثيحب اهنوك موزل امأ

 . ضرعلاب ولو ةكرحلا اهيف ليحتس و « تانثلا هل بحي قرافملا
١6 

 :مضارم (؟) نءدكتفرع :كانفرع||ن :دق (؟) نءد سيلو : سيلفف )١(
 : مدقتملا || د عوذضوملا : مضوملا || مه : عوضوملا ف (4) ن « اس © ص ء د عضوم

 ساس :ال || صروكتم : روم || مدقو :دق هكلو (ه0) ه «مء اس « ص « د مسقملا

 : مدقلا||م مضاوملا : مضوملا (م) . ص  :لاحم (7؟) اسعوضوملا ىف : عوضوملا (1)

 :بحربو )٠١( اس مضوملاو ؛؟ ب : ناعضوملاف : ناعضوملاو (م) .نء مع اس « س « د ممقملا

 ن « د اللاحم ا ذ>أ : سيل هيف ذوخأملا لاح اف || نع« د انههو : انهه امأو 0001( || أس بحوي

 بةدوجوم :ةدوحجومو )١8( هع اس ةفصلا : ةذصب || م لاحب ؛؟ ن « س « دالاحم : لاح ||

 : ةئباث || اس ةلقنم ؟ ن « د هلقتمو : هلقنتم || ه «نعم6« اس ©« س ءد مهمزلي : مهمزلي و 010

 "...مه الق (١١با8) هاهمسو باس : عم )١4( || ص ةتئامو؟ ب ةيناث ب ن « د ةنياثو
 م ضرفلاب : ضرعلاب || س هيف : ايف )١5( ه نوفرتميو : نوفرعي و )١6( اس :  ةكرملا
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 ضردلاب كرحتت دف اهولءج « انيف اهولعج اذإ مهن الف « ةكرحتم ابنوك موزل امأو

 . انتاكرحت

 ناكو ء دض هل ضراعلا لومحلا ناكاذإ هنأ وهو «رحخآ عضوم دضلا نم ذخؤي دقو

 « ضورعلاو زاوحلا بدح ىلع لب « ةرورضلاو مودلا ىلع ال الو# ضراعلا لومحلا

 نوكي نأ عوضوملا نأش نم نإف ؟عوضوملا كلذل ضرعب نأ هدض نأش نم له رظنيف
 اييرق اعوضوم عوضوملا ذخأو « عوضولل ايعيبط سيل دضلا ناك نإف . دادض الل ادحاو

 ضخبلا ناك نإ هنأ هلاثم . هعوضومل ضرعي نأرخآلا دضلا نأش نم نوكي نأ بجيف « هل
 لهملا ناكنإو . ةيناوبشلا ىلإ ال اهيلإ ةبحلا بسنت نأ بجيف ( ةيبضغلا ةوقلل ضرع

 مفتي اذهو . ةقطانلل الع ةلاع ال اه ضرمي ملعلا نوكي نأ بجبف «ةيناوهشلا ةرقلل ضرعي
 « ناكمإلا وحن لب « دوجولاوحن اهجوت.تابثإلا نوكي ال نأ الإ مهللا« طقف لاطبإلا ىف

 . رخآ دض ضورع نكمأ دض ضورع نكمأ اذإ هناف ؛ تابثإلا ىف عفنيف

 الياق ام دضل لباقلا ءىثلا نوكي نأ بجي له هنأو « ىناهرب عضوملا اذه له امأو

 ضرعب نأ زوج لهف « هنع راء نأ زوجيو صأ هل ضرعي ءىثلا ناك نإ ىتح ءرخ لل

 هنأش نم نوكي الو « مدع ىلإ وأ « ةطساو ىلإ هنع ولم نأ زوجي ام[ و رخآلا دضلا هل
 عوضوم اهل دجوي ىلا ىه دادضالا نأ وه لربقملا وأ بجاولا نإف . رخآ ائيش لوقي نأ

 ضورعل اعوضوم نوكي امهدحأض ورعل نوكي عوضوم لك نوكي نأ ريغ اذهو ؛ هيف كرتشت
 دقف « بقاعتلا ليبس ىلع هيف ناكرتشي ادحاو اعوضوم نيئبشلل نأ حصو مت اذإ هنإف . رخآلا

 فال تاعوضوملا رئاس ناك نإ و؛ةداضم امهنيب, نوكي نأ ىف هل ىغبني ىذلا طرشلا حص

 ه«عنوءسس:ال (:) مع م6 اس ع« س « ب اكرجم « انتاكرحن )١( سا : انيف اهولعج )١(
 ضرعيال نأ : ضرعي نأ ( 7) نوددس : اعوضوم (5) تن ء م« س « د ماردلا : مودلا ||
 ءسس :ال(0) ن « د ةضغلا : ضغلا || ن « د تناك : ناك || ن « دس :هنأ (0) د(« ب
 اساس : هنإف ١( ) اسال ل : نأ || س - : طقف )٠١( ند: ناك ||نءدذإف : ناروإ|ن

 م اذإ :نإ )١١( ه لباق : الباق )١( ههنإف : هنأر|| موه ل : له|| سهنأ لل : امأو (١؟
 ىلإ ,:ىلاوأ || س ىلإ : هتع || اس «ب الو : اما )١4(0 اس : هءولخي ٠.. .زرجيلهفن(6«-0١1)
 : ىه )6( م« س « بلوبقملاو : لوبقملاو : لوبقملا وأ || س ادض : انيش || نءد الف : الو || ن
 معنعمءاعءداه : هل (10) ن عوضوم : اعوضوم || نس : نأ )١0( ب ىهو



 لدلا ١

 لبقي الو مدعلا ىلإ هقرافي دق اهضع و « ةتبلأ دضلا هقرافي ال أ_مضعب ناك لب ع كلز

 . رخآلا

 لم لب « ةنيب اهنأ ىلع ةمدقملا هذه ذخؤت نأ بجي الف « نيب ريغ !سعأ اذه ناكاذإو
 دحأ نم نوكيف ءافازح امامإ سكعلا اذه ماهإ اهيف ةرزشلا ببس نوكيو « ةروبشم اهنأ

 . ةدهاشلا تايئزحلا ةرثكل لب « لبقتسي ( ركذتس ىلا ةيونعملا تاطلاغملا باوبأ

 . نيب و أدبمو لصأ وه ثرح نم ذسخأ اذإ « ناهربلا ىف عفني ال عضرملا اذه نذإف
 حضنتسو . هب عفتني الف ءحصي مل نإ و ؛ لئاسملا ةحس هتحص نوك_ف « قح هنأ حص نإف

 . .مولعلا ىف هيف سعألا ةقيقح

 قطناا مع ىف حصي ناكوأ « هبجوت ةرهشلا تناك اذإ اهضوم نوكي امتإ ءىثلا نأ ملعاو

 سيلف كلذك سيل امو « انوناق كلذ دعب عضويف « تارورمشملا نم باجيإ ليبس لم

 هتقيقح تتب/ نإو سيلو « ةرهمثال لدحلا ىف عضوم وه اذه ناكام كلذلو . عضو

 ؛ قطنملا ٍلع ىف قدصلا نيب الو « هسفنب نيب وه ال هنإف ؛ الصأ ىأ « ناهربلا ىف امضوم

 . ايقطنم اين اهرب اعضوم سيلف

 . ضيقنلا لب اتت نم ةذوخأملا عضاوملا انف «تالباقلا ن٠ ةذو>أملا عضاوملا رئاس امأو

 لمجوأ « مدقملا ضقن سكع ىلاتلا لعج وهو « اعم روهشمو قح وهام كلذ ةهلمح نمو

 دقو : نوكيو (4) بذإو:اذإو(*) ما :رخآلا (؟) بدذاب : لب )١(

 اس : ىذنس ( ه) اس6 دذخأ : دحأ || ه6« نءدال ل : اماهيإ || ن نوكيف ؛ منركي

 «سءيد © بىه:روه ||ن « دةدخأ : ذخأ || س عطاوملا : مضوملا (1) م امف : اف ||

 : حضتتمو || ه نادربلا ف لس عفان (07) نع« اسناف :نإو (07) مه(« مع اس

 قيراب |“ : حمي || ه هبجوم : هبحوت || ن اعوذوم : اعضوم (9) ن « د كل

 || م قطبملا لع ىف هيف +- :تاروجشملا || ن«د- : تاروجشملا نم باجيا ليبس ىلع )٠١( ن « د ةربشلا

 : مذوم || مع اس6©ب  :رهإ|مءاس كلذكر : كلذلو )١( مه بجورف : عضويف

 || نود ا :رثئاس )١84( ماس :ططوب (0) ما تبا ؟ ب تبل : تنبلا || م عوضوم

 قح هنف ضيقنلا نم ىاوللاو ثالب اقنملانأش نم هانإكذ امل ةبسانملا : وهو امم .٠... ةذوخألا(١١-١:)

 ن « دريصي نأ وهو : لعج وأ 0( س تالباقملا : تالباقتملا(4١) ن(«© دوهورومشمو

١6 
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 انسح ذيدللا ناك نإ : هلاثم ؛ هل درم ال عضوم وهو موزلملا ضيقنل اموزلم مزاللا ضيقن

 . نسح ذيذل لكف « ذيذلب سيلف نسب سيل ٠١ ناك نإ و « ذيذلب سيل نسحب سيلام اف

 دادضألا ىف امأو . اروهشم كي ل امب رو « داوم ىف اروهشم ناك امب رف اذهس كع امأو

 ىتح « كلذل ائرقتسم ىلداا نوكي نأ بجيف . ضقتنا اك رو «رهتشاو سكعلا حص امب رف
 عفت ا اذإ و : سكعلا بيحجوت تايئزح هل دروأو « -سكعلا ىعدا « سكت اك عنا اذإ

 . هب دناعيام هل نك « سكعلا عن

 نإف . نيفرطلل نيمزال نافرطلا دجوي ذإ ؛ سكعلا بجوت ةريثك تايئزح انههف
 ,إء انهه موزللاو ؛ بنتمم ضرملاو « ةرثؤم ةحصلاو « هليذر نبلاو « هليضف ةعاجثلا
 . ةماقتسالا

 «ررمثملا بسحب ناكامو « ةقيقلاب دادضألا نم ناك ام انهه ذخأت نأ بجيو

 . هل ةدعم بابلا اذه نم ةريثك تايئزج نوكت نأ بجبف

 دنع أممف نونظملا ناك اكرو « كلذ فل احن ىرخأ داومو « ىرخأ تايئزح انههو

 لادتعا ىأ « ةنبلا ةدوج َنإف . كلذ نم سكعلاب وه « رومشملا رهاظلا وأ « روه+لا

 ةفلخلا ةءادر امأو . ةحصلا اهمزلي دق « ءاضعألا بسانتو « بيكزتلا ءاوتساو « جازملا
 ةءادر همزلي ضرملا نكل ِم ضدرملا اهمزاي ال دقن « كلت دحأ ىف ناصقن وهو ؛ ةينبلاو

 مزاللا دض ذخؤي ذإ « سكعلاب لب ؛ ةماقتسالاب سيل انهه موزالا ذخؤيف « ةينبلاو ةقلملا
 ع« ضرم ةننبلا ةءادرف « ةد# ةينبلا ةدوج تناك اذإ نوكم الف « موزلملا دضل اموزام
 .اضيأ دعم هذه لاثمأ نوكت نأ بجيف ١ ةينبلا ةءادورلهمزاب وأ 4 ةينبلا ةءادر ضدرم لا لب

 م نأ ناك ذإ ؛ اس نا ناكو « م ب نأ ناك وأ : ناك نإو || ن « د سيلف : سيل ( )١
 :دروأو (ه8) ن « دادس :ارومش || ساس :اذه(؟) هلك : لكف ||
 : نافرطلا 6 م « م ام : اه(5) مه سكعزي ام : سكللا عيمب ( 1) ن درفأو ؟ س دروأ

 نع« اس« سوء د ذخوؤي : ذخأل )٠١( ب ا : ضرملاو (+) ن « د نيفرطلا
 : امرو || ن «د ىرخأ داومر رومأ ىف امأو : كلذ فلا ىرخأ داومو ىرخأ تايئرج اههو (١؟)

 ه مرزللا : مزاللا (15) ن « دناسقنلا : نادت )1١( نو دا :دق )١4( ن « دامرف

 نيءددس :اًضيأ 1م( د ل  ةيزبلا 0( مع( سءدذإ: اذإ(1)



 لف لدحلا

 ناك نإ هنإف . اعيمح هيف ناروبشم ناموزللان « ةكلملاو مدعلل ىتلا "هلباقملا امأو

 ىلع ذخأ اذإ اقح عضوملا اذه نوكي نأ هبشبو . سح مدع ىمعلاف « !ح رصبلا

 نكي سيلن « ىدو لباقم ءىش هل ىدوجو ءىثرصبلا ىلع ليق اذإ هنإ) . ةماقتسالا

 ىدو+و صصأب انوصوم مدعلا راصل الإو « ىمعلا ىلع ىدوجولا كلذ لاقي نأ ةتبلأ .

 : ىدوجولا كلذ مدع اذإف « ىدوجولا كلذ مدع : هيلع لاقي نذإف ؛ ىلمحم

 . اضيأ هءزاي

 ؛ ايقيقح امزالت ىعارب نأ بحي ام ىمور اذإ ةماقتسالا ىلع مزالتنت تافياضتملاو

 «فاعضألاريثك فاعذأ ةثالث وذ ناكنإ : هلاثم . اروهشم امزالت قالطإلا ىلد مزالتتو

 رصبلا ناك نإو .نونظم مولعملاف « انظ ملعلا ناكنإو . ءازحألا ريثكءازحأ ةثالث وذف

 نأل كلذو ؛ طئارشب الإ مزلت نأ بجي سيلف ةقيقحلا ىف امأو . سوسحم رصبملاذ « اسح

 . مولعملا ىلإ رخآ هجو نم فاضمو «ملاعلا ىلإ فاضم  ٌةَيْنُق وه ثيح نم - ىلعلا
 ؛ كاردإلا هلع اعقاو ىأ ءاكر دم ملاعلا نوكينأ اك اردإ ملعاا ناك اذإ نوكي نأ بجي سياو

 ةلداعملاو ةازاوملا نوكت نأ بجي لب « كاودإلا هنم اعقاو ىأ ؛ اكردم مولعملا وأ

 اءولعم كردملا ناكاذإ بحي سيلو . كِرْدَملا ىلإ فاضم كِرَدملا نان كلذكو . ةظوفع

 . املاع كردملا نوكي نأ

 مه 2

 ناك نإو ؛ املع ام سح نوكي نأ « امولعم ام سوسحم ناك اذإ بجي سيل كاذكو

 . روجأملا ىف ةدناعم هذه نوكت الف « اماع سحلا نوكي نأ بجوي روهشملا

 ب سحلا:سح (١؟) اس تاروجثم : ناروجشم || م ناموزلملاف ؛ س ناموزللا: ناموزللاف ( ) ١

 مه - : ىدوجولا كلذ مدعاذإف ( ه ) ه(2ن « م « د ىدعلا رامبإلاو : مدعلا رامل الإو ( : )

 ؛د مولعلاف : مولعملاف )0( اس مزالمباو ؛ ه د مز >”و : مزالتتو )م( مه(« س اًمّمح : ا ةّمح )07

 سيلو ٠... طئارش الإ ( )٠0- ١١ نروهبلاو « اصرصبلاف : رصبملاف )00( ه مولعملاو

 : املاع )١6( اعذإ :اذإ(١؟) مه( م6 س6 س « برعلا : ملاعلا )١١( سص دس : بج

 : بجب سيل كلذكو || ه « سام ة اهلع ٠... كلذكو )١11( مه(6موعاس « ص « ب ادع

 نءاسءد



 ثااثلا لصفلا  ةيناثلا َهلاقملا 8

 ىف سهلا نأل كلذو ؛ مولعمب ةتبلأ سيل سوسحم ا نإ :لوقي نأ لئاقل زوي كاذكو
 .اروهشم ناك امبر لب «هسفن انيب اقح سبل اما سحلا نوكناكذإ ؛ ملعب سيل ةقرقحلا

 « لعب سيا سحلا ناكنإ هنأ بجو» قحلا ناكو « ملعب سيأ سحلا نأ قحلا ناك اذإو

 ؛ مولم وهف « ملعلا هيلع عقو امو . سكعلاب و ؛ سحلا هلع عقو نوكي ال معلا هيلع عقب اف
 ؛ اهولمم تاسوس#لا نم ءىش نوكي ال نأ بجيف . سوسحم وهف « سحلا هيلع مقو امو و

 . سكعلابو

 . قيقح ريغ ىلدج لوق « رابتعالا هيلع ىبب مث « سوسحم ام امولعم ْنأ نم لبق ىذلاف

 :  ثدو || تاء داس : ةتبلا || دنوكك : لوقي || نا« نم « د كانأو : كاثكد (1)
 ... سحلا نأ(؟) م هسفن ىف : هسفنب اني, || ماذإ : ذإ(1) سةقيقحلاب : ةقيقحلا ىف || ن « د
 ها ن « د ىني : ىبإ| سس : ط.(10) م امم : اف( ؛) ماس : هنأ|| ها : بحرب



 قو لدحلاا

 عبارلا لصفلا

 كلذ لثم ىف (د) لصف

 ةبسأ اهل ىلا رومألا :رئاظنلا ىنعمو .رئاظنل اب فرعت تناك عضاوم ةجر احلا ما وملانمو

 لدعلاك « مسالا هنم هل قتشا | لباقلا ىلإ لوبةملا ةبسنلثم أمإ « مسأ هنم اهلق تشين  «ءىثلا ىلإ

 روم الاك « ظفاخ او لعافلا ىلإ ةياذلا ةبسنلثم امإ وب مسا اممم هل قتشا ةلادعلا ريظن وه ىذلا

 أدبملا ةبسن امإو ؟ ممأ ةحصلا نم اهنم دإ قتشيف « ةحصلا ظف#م وأ لعفت ىتلا ةيحصلا

 ٠ ىنوفع ضرم لاقي اك « مسا اهنم هل قتشيف « ةياغلا ىلإ

 اهتقرافم نوكت نأ هبشو « فيراصتلا نء ةذوخأم اب فرعت تناكى رخأ عضارمو

 لدي نأ لب « قاقتشالا لبس ىلعو « قالطإلا ىلع مسا ءىثلا نم امل ذخؤي ال نآب رئاظنلا

 امك” « ءىثلا مساب نورقم ةمزالملاو ةبسانملا ىاسأ نم ذوخأم ظفاب ءىثلا ىلإ امتبسن ىلد

 نوكتف ؛ ةكملا ذخأم اذهو « تلادعلا بهذم اذهو « ةعيبالا ىرجم راج وه اذه : لاقي

 ىلع وه ام ةبسن كلذكو . في راصتلا ليبس ىلع نركي ام ةبسن ةعيبطلا ىرحم ىراحلا ةبمن

 . ةلادعلا ىلإ ةلادعلا لوس

 ايش وه سيلو « انيفت هنمجأ امنإ « كلذ نم هلوقأ امي اضيأ قثأ تسل ىنأ لم

 . انضرغ ىف كلذ نع ةهلفغلا رضت الو « انتنسلأت اداع ىف انورعم

لا نأ نظو « هتف ام ريغ لبق دقو
ومألا نم نوكي أم ىه في راصتت

 «ئثلا نع ةرداد ر

ع ادرعب اذه دخأو 6 ضرملا نع عجولاك
 هنإف . هحوب هبسانب الو( لوألا ملعملا ةرابع ن

 :لوبقملا | ه :ىلإ(4) نيا : ىتلا | م - :رئاظلا ىنممو (م)

 : ةحصلا نم || س ظفحنو : ظفحت وأ () تء م6 س « بلئاقلا : لباقلا || ن « ب لوقملا

 ب ذوخأللاب : ةذوخاملاب ( م ) اس هتم : اهم|| هء م« اساطء سا :ه(0) ئ أس هنم

 م ةعيبطلا ىلإ إ- : ةعيبطلا || ه « م « س ىراج : راج 011( مه(6تنء اس6 سءدنع : نم ||

 ه «© ب ءاتثئسالا : انتنسلأ 16( منا : امإ || سال:تس(14) ه فيرصتلا : في راصتلا )١0(

 رداص : ةرداص 05( نال ه : ام || ام« ب لق : ليق () اس ىف : نع )١6(

 :اذه||ه4نيد عن
 م6م اهه سس ؛مدس

 س ديع :اديع )١0(



 عبارلا لصفلا  ةيناثلا ةلاقمل 5-

 . هارجم ىرجم امو ضرملا مح اسياقم ها رجع ىرجي امو «عتسولا يح نوكي نأ بحي سيل
 ذوخأم هنأ ببسن « ةلادعلاب ربتعم كحدل نوكي نأ بجيف « ةلادعلا ليوس ىلع وه ام امأو

 صخأ فيراصتلا نأ نظي هنأ_ركذ اذهو . هنم قتش.٠ هجوب هنأكو « ةهلادءلا نم هجوب

 اهب ىل ملع ال ةغل ةداع هذه نأ ىلعو ؛ رئاظناا نم

 رهو « قالا ملعلاب صخأ هجو ؛ نيهجو ىلع عضاوملا هذبم عفتني دق هنإ : لوقي مث
 ام ناكنإو ؛ دو#«لدعلاف « ةدو# ةلادعلا تناك نإ و هنألث٠ «لوألا ميلعتلا ف لمعتسملا

 وأ ادو# لومحلا ناكاذإ دم (#:إ اذهو . ةدوم ةلادعلاف « ادومم ةلادعلا ىرجم ىرحي

 حصي اضيأ الو . دحلا افلتمم امهنإف «قافتا لوم لك ىف امهنيب عقب نأ بجي سدلو .ارثؤم

 بولطملا وه قيقحلا ريما نإف ؛ قافتا - الوم ريا لعج اذإ ريحا ىف اهل عقي نأ

 . هجو اذهف . هيف ناسعألا قفَس الو « هتاذل

 ةكح ةماجشلا تناك نإ هنأ لثف « رئاظنلا نم امإ « هلباقملا بسحم ريتعي رخآ ه+وو
 ىرجم ام وه ةعاجشلا ىرحم ىرحم ناك نإهنأ لثفع في راصتلا نم امإو؛ ميكح ع اجشلان
 عاصي و « داو'أ ضعب ىف روهشم ىلد+ عضوم اذهو . ةمكح ةعاجشلاف ؛ ةجحلا ىرجم
 ةعاجشلاف ءاعاجش ميكحلا ناك اذإ ىح « سكعنيالو . ىميلعتب سيلو ؛ تابثإلاو لاطبإلل
 نوكت نأ مزلي «عبانلا موزل وأ موقملا موزل اماهش نوكي نأ هزلي ميكحلا ناك نأ « ةكح
 . رخآلا لاثملا ف كلزكو . ةككحلا اهعم نوكت نأ لب « ةكح نوكت نأ اهمزلي ةعاجشلا

 نإف . دومحملاو ريإلا لومحم اضيأ صوصغ داسفلاو نوكلا لاح نم رخآ عضومو

 برقي ىتح «ققحلا ريمللاو دومحلا معي ىنعمب يملا ذي نأ بجي و « ريخ وهف ريخ هنوك ام
 وهن رش هنوك ام كلذكو . اروم*م نوكي نأ دعبي مل اقلطم ذخأ نإف ؛ ايميلعت نوكي نأ نم

 سدنأ : هنأ || م اهنم : هنم || ماس : هجوب (؟) م كحل : محم )١(
 اس6« سوء بنإ:نإو )١( مد :دقإ|ن ءد سس : هنلإ(0) ن اذه : هذه ( :)

 بدرمم : لومم(+8) هلمع :دحم ( 7) سةدومم ؛ه(« م(« اس« ب درمج :ادومجس (07)
 مذإ؛ اس ع« س « داذإ :نإ )١١( ماس :هجراذهف )٠١( >> ساطباطل (1)

 س نإ : اذإ || ب ىميلعت : ىمرلعتب )١4( د حلص. :حلصي و (16) ما« م6 س هنأ لح : لاف )١0(
 || م مرت : هنوك (16) س ريخألا : رخآلا (15) نءمءاسءدنإوأ:نإو )1١(

 هون وم« اس ء ص ود نإر : نإف || ه يتحر : ىتح || اع بجف : بحكم



 ا لدحلا

 « نيقلطم امهالك ذوي وأ « دحاو عش ىلإ سايقلاب رشلاو ريحا ذخؤي نأ بجيف « رش
 ناكورخآ عضوم ناك « داسفلا نوكساا لدب ذخأ نإف . مولعلا ىف عفنلا نم ابرق امب ر ىتح

 . رش وهف ريخ هداسف امو « ريخ وهف رش هداسف ام ْنإف ؛ سكعلاب

 ىتاهرب سيلو ؛داسفلا ناكم رمثلا لعافو « نوكلا ناكم ريحا لعاف ذخأ نإ كلذكو

 هسفن ىف مثلا لعاف الو« ريل لماف هنأل« اريخ هسفن ىف رينا لعاف نوكي نأ بجي سيلف
 . امهيجوي سايق ىلإ جيتحا « نيلوقلا نيذه ةحص ىعدا نإف . رشلا لعاف هنأل « ارش
 سيلف« طقف ةرهشلا ثيحنم الإ ءامبملإ تافتلالا بحجب مل امهسفنأب نينيبلاك ذخأ اذإ انأو

 الإ ردصي ال رشلا نوكي نأ هسفنب نيب الو « هلعف ىرجم لعاف لك ىرحم نأ بجاوب
 رش هتاذ نمع

 لصف نع الوأ لغتش ارش هلللف نوكو « ارش ءىثلا تاذ نوك مهفي نأف كلذ عمو

 ؛ ىوعدلا هذه ىف قاقحإلا قباطت ال ةرهشلا نأ نع ايناث فشكنيو « نيتيضقلا ىف لوقلا

 نوكيف « اهنع رشلا ردصي اهنأ لب « رش اهسفن ىف هتاذ نأ ال رشا اب ىنعن نأ الإ مهللا

 . رذه وهف « اقح ناك نإ و اذهو ؛ رمثلا لعاف رشاا لماف : لاق لئاقلا نأك

 نيهيبشلا دحأ اهبف لمجي تاليث# اهنأك ىهو ؛ تاهاشنملا مضاوم عضاوملا نمو

 دادضألاب نوكي دق ناك نإ : ملرقك ؛ فرص ىلدج اذهو . ايلانرحآلاو « امدقم

 ىلإ ءىث جور رصبلا نوكي نأ زاج نإو . دحاو نظ دادضألاب نوكي دقف « دحاو مع

 « رصبي رصب هلام ناك نإ و ؛ عومسملا ىلإ ءىش جورخب عمسلا نوكي نأ زاج « رَصِملا

 ْ : داسألا )١( نءدبجيو:بجف(١) مع اس ناكف : ناك || ن © م « د داسأفلاو

 فاهربب || ه6 ما اس انذحأ : ذخأ (:؛) د لكو : ناك» || م ىناهرب :

 : امهجوي || ه- : ةص || د « ب اعدا : عدا (5) ن « داذإف: نإف || سد. : ريلا(ه)

 ؟ د نمنع : نمح(ة) م قدصي : ردصي ||ه © ن © س نيب : نيس (4) مه( م( اس 6 س © ب اهبجوي

 ه لقتس مه ن © ص ©« م لغثب : لغتش )٠١( ننأ ل : مهفي )٠١( سصارش : رش || ن نع

 :تابباشتملا(8١) هلضف + :رذه||د ,  رشلا لعاف (١؟) م قئاقح الإ : قاقحإلا )١١(

 00 ل ا خل ير ن تاب.ك لا ؟ د تابتشملا

 مم : ءىش جورخب || س عمم لس : جورحب (١ا) ه نم : ىلإ )١5١( س نسح : نظ )١1١(

 هاذإو ؛ نإرو ||
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 عيارلا لصفلا  ةيناثلا ةلاقملا 0(
 ا ا ا ا

 ناكام نأ بقي دق هنإف . تءلعامىلع « لاطبإلاو تابثإلل حلصي اذهو . عمس ممس هلاف

ل سيلف هيبشلل نكي مل امو ؛ ءىّنلل وهف هيبشلل
 : ءىشل

 ىنأ « لاطيإلل حاصي اذذ هو . ةرثكلاو ةدحولا ىلإ ةبسنلا عضاوم مضاوملا نمو

 وهف مع لك نأ عضي نك . ةدحولاو ةرثكلا ىلإ ةبسنلا ف لومحملاو مضوملا فلتخا اذإ

 ءايشأل نوكي سيل مهفلاو « اعم ةريثك ءايشأب نوكي دق معلا نإ : هل لاقيف « مهفو روصت

 تامدقم دروملا هلاثم فو « ىناهرب عضوملا اذهو . امهف ىلع لك سيلف ؛ اعم ةريثك

 + ةرؤبكم

 ةعب رأ شو . ئرخألا عضاوم ىهو ( لقألاو رثك ألا نم ةذوخأم ىرخأ عضاوهو

 ؛ لومحملا ىنعم ىف رثكأ « عوضوملا ىنعم ىف رثكأ وهام لعجي نأ اهدحأ : عضاوم

 ؛ اريخ رثك أوهف ةذل رثكأ وه اف « اريخ ةذللا تناك نإ : هلاثم « ىطرش سايق سايقلاو

 . روبشم أذهو . ارش دشأ وهف اروج رثكأ وه اف « ارمش روحلا ناك نإو

 قدص « اقح ٌريخ ةذل لك نإ : اللوق ناك ىتح « اياك هيف مدقملا قدص نإ هنكل

 نوكيف المهم ذخأ ْنِإ امأو .ايماع عضوملا ناكف  اريخ رثكأ وهف ةذا رثكأ وه ام ةلام ال
 رثكأ ناك اف « ضيرلل اعفان نيبجنككسلا ناك نإ سيل هنإف ؛ ام نوكي الو « اروبشم

 لياقلا هيف لخد « عفان نيبجنكس لك نأ اماسم ناك اذإ امأف . رض اهب ر لب « عقنأ ناك

 راكأ نوكي نأ بجول اعفان ناك نإو ؛.اعفان اضيأ رثك ألا نوكي نأ بجبف « ريثكلاو

 . اعيحج لاطبإلاو تابثإلا ىف عفان  ملعت مك  عضوملا اذهو . اعفن

 ءىشلا رهف || م هبشتل: يشل || ماكر امد || ن ةبسنل ؛ م هبشتل:هيبشل ( ؟) سء د س: ام (1)
 :هل(ه) اس نف : نك (4) د هييشنلا : ةبسنلا 6 د - : هييشلل نكي مل امو

 هءايشأب : ءارشأل || ن « دءايش .ا نوكب : ءايشأل نوكي || ام س : نوكي دق || ن « د لعن نحنو +
 : صايق )٠١( مربيكأ:رثكأ || مربكأ:رثكأ () اس«س عضاوملا :مذاوم ( )
 :ارش|| درش :دشأإإ نءد ع(« ب نإف : نإو )١١( مةال:اريخإ| نود

 نيد :قدص || نءد ا :انلوقإ| مس : ىتحإ| هد : يك )١١(  هءاسادوج
 :ناك || نءدالوأ:الو )١4( اس عضاوملاٍو س عوضوملا : مضوملا || نءمءد ناكر :ناكف )١6(

 نالل :نأإ|| نءد بجوف : بجيف (15) س ناك : لك )١١6( ن مفان : اعفان || ن ء« د

 م2 نء م« اس« ص « د بجو : بحول (15)



 م لدجلا
 1 رس و سس بت

 (ذخؤي الوع لمي ال اذه نأ روهشملا ىنف ؛ كلذ دخوي ملو « لمج مل نإن ؛ اذه مح نم

 . تابثإلل اذهو ذوي ىلوألا نأ رومشملا ىتف«ىلوأ سيل ام دجو نإ و . لاطبإلل اذهو

 ؛“ىلوأ” ةظفل ن. موهنملا فالتخا بسحب فلتخيف مولعلا ىف عضوملا اذه لاح امأو

 رثك | هدوجوام هب ىنع نإ و( ايملع عوضوم ا راد «مدقألاو عبطل اب لوألا ىلوألاب ىنع نإ هنإف

 ريغ نم كلذ دوجو نم عوضولل ةقفاوم دشأ هدوجو وأ « قاعت ريغ نمرخآلا دوجو نم

 وه ام نوكي الو « لقألا ىنوه ام نوكي ام اريثك هنإف . ىميلعتي عضوملا سيلف « قلعت
 عالسا لثم « هل رثكأو ءىثلاب ىلوأ امهدحأو«ضيقنلا فرط نم كلذ لمأت . رثكألا ىف

 . هب هتصغك وهو « ردان لقأ وه لب « ءىثلاب ىلوأب سيل رخآلاو « هغضع امل ناسنإلا

 لوألا ناكل الإو ؛ ىلوأ, سيلام نوكيو « لوأ وه ىذلا اذه نوكي ال نأ قفّس دقو

 . لوألا نود اريثك ذخؤي دقف « ىلوأب سيل ام ناك ام كح كلذكو . ايرثكأ ال اماد

 « عوضوملا ةهج ىف ةرثكلانوكتنأ وهو اذه سكع مضاوملاهذهنم ثلاثلا عضوملاو

 سيل مل دجوي. مل« هل دجوي نأ ىلوأ وه مل لومحلا دجوي مل نإ رظنيف ؛ دحاو لومحلاو

 طورعش ىف هلاح عضوملا اذهو .ىلوأ وه امل دجو دقن «ىلوأ سيل (ل دجو نإ و ؛ ىلوأ

 . هلبق ىذلا لاح ايملع هترو ريص

 « نيعوضوم ندب و نيلومح نيب رابتعالانوكي .نأ وهو « عضاوملا هذه نم عبارلا عضوم لاو

 . ليق ام ربتعي مث . هعوضومب رخآلا لومحملا نم هعوضوك ىلوأ سبل نياومحملا دحأو

 اس تاروبثملا : نأ روبشملا || اس هدجو : ام دجو () نع«د كلذ إ :لمم (؟) م لمجي:لمت(١)
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 لاح : ةنالث ىهو « اهنابعأ مضاوملا هذه ددعب ةاواسملا نم ةذوخأم عضاوم انهه مث

 نيلومح وأ « لومحم نيعوضوم وأ عوضومل ىلوألا ريغو ىلوألا ىف ةبسنلا ىب واسن» نيلو#

 و» ام ناك نإ هنأ ىف كرتشتو . ايماع اهنم ءىش سيلو ؛ هنيعب كلذ ربتعي مث . نيموضومل

 نكي ملف نكي ملوأ ؛ ناك رحآلاف « ناك دق نوكي نأ قاقدتسا ىف لثم

 « لاحم هلنفب « هب نرقو « هريف ىلإ فيضأ اذإ ءىثلا لعف نم ربعي رحآ عضومو

 ؛ ضيسأ وأ ريخ هنأب ىضقتف « ضيسأ وأ اريخ هلعجي نأ لثم ؛ لاحلا كلتب هنأ ىذقنف

 (ةراح اهلمجتف ةداسملاب ةكرملا نرتقت دق هنإف, تايقلحلاا هعضاوم نسحأو . ىملع ريف وهو

 . ةراح ريغ ىهو

 ناك لاح ىف ديزأ هلعفب « ءى لم ءىش ديز اذإ هنأ وهو « اذه نم بيرق عضومو
 اذإ ةكرحلا نإف ؛ اضيأأ ايماع سيلو . لاحلا كلب وهف « اضايب وأ اريخ هنوك ىف الثم هل

 . ةراح تسيلو « رحأ راص راحلا ىلع تديز

 ءىش ديز اذإ سبل هنإف  لاطبإلل ناحلصي الو ؛ تايثإلل هلبق ىذلاو مضوملا اذهو

 « درفلا ىلع ديز اذإ جوزلا نإن . ةفصلا 1 ىلع نكي ل « ةفصب هلعجي مف « ءىش لم

 ءرخخآ اجازم لب « اولح هلعجي مل « رملا ىلع ديز اذإ ولحلاو . جوز وهو « اجوز هلعج مل

 ( ةوالح دشأ هلعجي ل « ولح وهو « لسعلا لم ديز اذإ ريصعلا نإف اضيأو . ولح وهو

 لثمل نطفي ال نيح « نييلدحلا ضعب لاطبإلا اذه دمي نأ دعبي ال هنأ ىلع . ول ريصعلاو
 . دانعلا اذه

 (س اس : عوضول (5) مغ اس6 ساييرأ : ثالث || هدطردب : ةلعددمب (1)
 هعءنء اسود دس :سآ(ه) ها : كلذ(#) ننيموطومل : نيموذوم || اس عوضوملا

 كلب || ءءنءم عد ىضتقيت : ىضقق (8) ع لإ : اذإ || ءربتس « سس :ببنع ||
 ه(2م 2 س ىطاقيف : ىضقنف || م« اس ضيءأو : ضيبأوأ || نلعجي : هلمجج || ه2 م« ب كلن

 د ةداح ريف هو ةداح : ةراح ريق هو ةراح(م سانب) ندم :ريف(70) سءنأ: هنأ ||
 دس :ء.ىث لم )١١( ههتريص :راع )١١( صا :وهف )٠١( دا :ءىث لع (9)

 : لاطبإلا || هءم« اسلمجي : دمي )1١( دلني : هلي (14) ه هفصن : ةفصب ||

 ه ىتح : نيح || ب دع ب ؛ نلاطبإل



 « رثد ألاو ىلوألا ىنعب ءىش ىلع وأ « عضوم ىلع لومحلا لبق اذإ هنأ : رخخآ مضو.و

 ركسم وهف « رثكأو ره“ نم اراكسإ لقأ رمح ناك نإ : هلاثم . قالطإلاب هيلع لوةم وهن
 نإف « ةيريخ لقأ وأ ةيريخ رثكأ هنإ لاقي سيلف اريخ ءىثلا نكي مل امو . قالطإلا ىلع

 مل اذإ سيل هنإف . لاطبإلا ىف حاصي سيل اذهو . ةيريخ لقأ وأ رثكأ هنإ هل لاقيال رمالا

 . لقألاو رثكألا لبقت ال ءايشألا نم ريثكف ؛ قالطإب لقي مل « رثكأو لقأب لقي

 « ىماع داع هل سيل هنأ امأ . ىلذج دانع هلو « ىملع دانع هل سيل مضوملا اذهو

 . رثكأ وأ لقأ ىنعملا كلذ هل سيلف 4 هوجولا نم هجوب ىنعم ءىثلل نكي م اذإ هنأ وهن

 . اريثك نوكي وأ ءاليلق نوكي ىتح « ادوجوم ءىثلا هعم نوكي نأ بجيب رثك ًالاولقألا نإف

 كلذ عمو ؛ روجفلا نم ريخ ةوهشلا دوم نإ : لئاق لوقي نأف « ىلدحلا هدانع امأو

 اريخ سبل هنإف ةمترقملا ىف امأو ؛ روهاملا ىف لوبتم اذ هف . قالطإلا ىلع اريخ سيلف

 هن هتصح نوكت نأ زو# ىتح ةيريدلا ىف روجفلا نسب و هنيب ةكرش ال هنإف « روجفلا نم

 سايقلاب امأو . هلثه ىدر وهف هسفن ىف امأو ٠ هنم ةيرش رومأل اباحيإ لقأ وه لب « رفوأ

 ددع هلل لب « هعم ريخ جازملال ارش لقأ كلذو « ارش رثكأ وهف رشلا نم همزلي ام ىلإ

 ايف ارش ريا دقن ناك ناو هنأو . هنم نوكي نأ رشلا ضعب دقفو « هنع رداصلا ريثلا

 «هدقف وأك لذ دوجو نع ولحن الوهو «رش هيف هدوجو اهف اري رشلا دقفو « ريخ هيف هدوجو

 ريخ هل لاقي ىذلا ءىثثلا امأو ٠ هيف رشلاو ريالا نوكي ام باب وهو ؛ رمخآ باب كلذف
 سلف . كلزك هو ألا سيلف ءهنع ردصو رشلاو « هنع ردصي ريللا نأب « رش وأ

 اذإ امأو .سكملاب و ؛ ضرعلاب الإ ريخل ببس وهف « رشلل اببس سيل ءىثلا ناك اذإ

 . ريخ هئازإب هيفف « رش هيف سيل امل لباقلا ءىثلا ناك

 نايم (8) اسءبدهب | ؛مارمس :رمخ (5) 2 ن «د لقألا : ىلوألا (1)

 اس6« ب :هل || سءىثلا :رشلا (:) ن« د - : هلنإ || نع« د سيل : ءىثلا

 ه امأو : امأ || م ىلدج : ىلدج داع (5) ه(6 ماد : رثكأو || د لبقب : لقي (5)

 : كلذ | نءدنأ:نأن (4)  ن « د رثكاو: رثكأرأ || نا : ىنملا (؟)

 اذإ ؛ اس « ص كاذو : كلذو 7( ,.تع«دالو : ال هنإف || ناذهر :اذهف(١٠) م اذه

 نا ؛ م هنإف : هنأو ):١( مع اص ء ص « با : ريخ || مالا : ال || هناك

 ؛ه(26 بايف : اه(15) هذإ : وأ || ن « درشلا : هدوحو || ن « دريإلا : هدوجو(6١)

 ه6( م 6« ب ءىثلل : رشلل(84١) هناف : نأب (7١)ن « د رشوريخ : رش وأريخ ()-15) مام
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 « انكمم ءىثلا ناك اذإ هنأ وهو « ىنعملا اذهل هوجولا نم هجوب لك اشم رخآ عضومو

 4 عضاوملا نم عضومو ؛ تاقوألا نم ثتقو ىف اعفان وأ « انسح وأ ؛ ادوجوم وأ

 نكممب سيل ام نإف ؛ قالطإلا ىلع لاحلا كلذب اضيأ وهف « تاءوضوملا نم عوضومو
 اذهو . لاح دنع انس> سيلف « ةتيلأ نسح سيل امو « لاح دنع نكممب سيلف « هسفن ىف

 . تارئالا اضيأ

 سلو صمأ ىف الضاف ءىذلا دجوي دق هنأ لثم « ةروهشم ةهلثمأب عضوملا اذه دناعيو
 « قالطإلا ىلع دساف ريغ سيلو « تقو ىف دساف ريغ ءىثلا نوكي و ؛ قالطإلا ىلع الضاف

 ؛ قالطإلا ىلع اعفان سيلو « لللع عوضوم ىفو « مضوم ىفو « تقو ىف ءاود عفنيو
 نوكي كلذكو . قالطإلا لع انسح سيلو « ىللاعت هللاب رفك اذإ بيرقلا لتق نسحي دقو

 «بألا لتق ندحتسا نم سانلا نم نإف« قالطإلا ىلع انسح سيلو « موق دنع بح ءىثلا

 . قالطإلا ىلع انس>» سيلو

 :لاقيف دازب اك « هب ديقي ءىث هع دازب نأ ريغ نم ىنعملا لاقي نأ وه قالطإلاريسفتو
 نأ بج هنكل « روهشملا ملا وه اذهف ؟ تقو ىف نسح وأ ( موق دنع نسح هنإ

 عضوملا اذه لثم ىف ةقيقحلاب قالطإلا ناك اذإ : لوقتف « قحلا ةهج نم اذه ىفرظنل
 قالطإلا ناك ايفاضإ هانعم ناك نإف « هانعم الإ ةتبلأ رابتعا ةدايز هيلع نوكي ال نأ وه
 قالطإلا !ذهنإف « ام لاحو ام ءىثل اعفان ذخأ اذإ عفانلا لثم « ةقلطم ةفاضإ دجوت نأ
 ؛موه وأ « ماود نم هيلع ديم ريغ فاضملا ىنعم ىف لخاد هيلإ فاضملا نأل ةدايؤ الب
 نكم لك دنع ىذلا نيب و مئادلا نيب و هنيب لصفي مل امبر روبشملا نكل « كلذ ريغ وأ

 . دئاعم هنأ مهوأ امد هدجم ملاذإف ؛ تقو لكو

 ن « د كلب : كلذب (0") ناذه ؛ ساذهلو : اذهل || د عضوم وهو : عضومو )١(
 م نوكي دقو : نوكيو (10) مه نسحب : انسح || ن « د لاحي : لاح دنع (4)
 : سيلو 00 نعاس « د :  ىلاعت 60 دادساف : دساف ريغ || ه نكلو : تقو ىف ||
 || ن ءدىألا : نأ || نء د س : قالطإلا )00( م نإو : نإف || سذركي الر
 ناك ناف )6( نع« دنإ : ناك اذإ )+1١( ما :وه )١0( ن6 دا : ىمملا
 مه« اس « س قالطإ : قالطإلا || د دجو : دجوت )١5( ص ا :هانعم

 م وهو : مهرأ || سلك ىفو : لكو )٠59( بامب : ابد )١8( م ومع : مومحرأ )١١0(
 س دئاع : دناعم ||



 1 لدجلا

 اذان . اروصحم ذخؤي نأ بجي مولعلا فو « المهم هذخأي رومثملا نإف اضيأو

 ام سمأ ىف لضافلا نوكي نأ بجيف « دانعلا اهب عقو ىلا ةلثمألا ربتعاف « اذه تيعار

 هنأ ىنعمب قالطإلا ىلع الضاف نوكي الو . ةدايز الب الضاف ىأ « قالطإلا لم الضاف

 كارتشاب الإ هدصقن ىذلا قالطإلا ىلع لضافلا وه سيل اذه نإف ؛ ءىث لك ىف لضاف

 ىوفلل نكمل دجتو . ءىث لك ىف هنأ ةدايزلا كلتو « ةداي ز عم لضاف هنأل « مسالا

 سبيل ام دجتو . دحاو لكلو « تقو لك ىف انكمم سيل ناك نإو « قالطإلا ىلع انك“

 اعفان ءىشلل عفانلا ءاودلا دجنو . ادبأ  ةدايزب الإ  ادسان سيل « تقو ىف ادسان

 : عوفنملا هفياضم وه ام ءىشل لب « ءىث لكةدايزب ال « قالطإلا لد

 « نسح بيرق لتقف لك نأ ىف بذكلا كل نيبتيف « اروصحم هذف' برقلا لق امأو

 انسح هدجن بيرقلا كلذل ىذلا لتقلا كلذف . انس-ح نوكي نأ ىسع بيرقلل ام لتق لب

 . رابتعا لكو « عوضوم لك ىف انسح نكي مل نإ و « قالطإلا لم

 تنأو « قالطإلا ىلع انسح نوكي نأ بجي ال كلذف « موق دنع نسحتسملا امأو

 نأ بجاولاو . دوجولا ىف ال « نظلا ىف نسح هنأ هانعم هنأل « دوحواا قالطإلاب نت

 ؛ دوجولا ىف هقالطإب دوجولا ىف هدفت وأ « نالا ىف هقالطإب نظلا ىف ءىثلا دريقت ريتعت

 . اقح ذئنيح قالطإلان وكيف « اعي+ امهمعي مأ قالطإلا نم مهفي دقنوكي نأ الإ مهللا

 س تيعر : ترعار (؟) ب مولعملا : مولعلا || مى : فو || نذخأي : هذحأي )١(

 ه ىرقملا ؛ م ىوقلا : ىوقلل ( ه) م لعافلا : لضافلا || ب اذهف : اذه نإف (4)

 هال“ )“قا عاملا + ةقار || اس6 س « د دحأ لكل : دحاو لكلو (؟)

 م هفياضمب : هنياذم || مءىقلا : ءىقل || أس : ةدايزب || مالم: ال(4) د ةدايز : ةدايزب ||

 معن : لتق(١٠) سلك لتق : لثق لك || ه «نءاس: د ةروصحم؛ م « بروصحم : اروص# (4)

 * 6 م ؟ ل ح : بيرقلا || ماس : كلذل || د بيرقلا : بيرقل ||. ساس ءام |

 .. بحجاولاو(١ )١- ما: ديقت(1:4) سنأل : هنأل(0١) س -:نأ بجي )1١0(

 ن « د دوحجولا ىف ءىثلا ناك اذإ اذه ريتعي امنإ و : نلفلا ىلإ
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 هسفن ىف ناك اذإ ءىثلا نأ نيبف « نظلا ىلإ سايقلاب ال هسفن ىف ءىثلا رابتعا امأف

 ةفصلا هيلد تقدصو « عوضومو عضوم ىفو « ام تقو ىفو « ام ةلاح ىف كلذو « ةفصب

 عفان هنأ هلع قدصيف « كلذ ريف وأ انسح وأ ادوجوم وأ اهفان اهف ناك نأب لاحلا كلت ىف

 ةقلطملا ةفاضإلا ىلإ ةدايزلا كرت ىنمع « قالطإلا ىلع كلذ ريف وأ نسح وأ دوجوم وأ

 . كالذ ةقيقح ىف ةنمضتملا

 « ءىش لك ىف نئاكلاو « مئادلا« ماعلا ىنعمب “قالطإلا ىلع نوكي نأ بجي سيلو
 . ةقيةحلاب قالطإلا ىلع ىذلا وه كلذ سباذإ

 ملام هنإف . ايماع عضوملا ريصي ذئنيفل « لامهإلا كرتتو رصحلا ربتعت نأ بحيو
 بذك نم لاقي ام ىلإ تفات الو . لاحب ةصلا كلت هل د+وت مل « ةفص ءىشلل دجوي

 ىلدف , عضوم ا اذه ةضقانم نم دجوي نأ ىسع امو ( ءىم مم هقدصو « ادرفم ءىثلا

 . كلاثلا نفلا ىف اناكت ثيح « كلذ ىف لوقلا لصف تماع

 )١( نء«داذه ل ؛هنءزيف : نيف || سامأو :امأف ) )0-1١كلذ ريغ . . . هسفن :

 م6 ص تقر : ام تقو م ةدحاو ل : ةذصب )0 ن « د عوذومو مضوم ىفو ةفص' تفو ام لاح
 )«( «سءدالإا:ىلإ (4) م« اس اقح : انسح || مءاس س:ناك || اسنان: نأب

 س كيت : كلذ || ن؛ اس : كلذ ةّيقح ىف ةنمضملا (0) د ةفاضإل : ةفاضإلا ||مال؛هءنءاس
 ضءرغلا لباقم ىف لس : ايملع (8) صر نئاكلا ؛ه « م ءاس نئاكلا ؛ ب لماكلاو : نئاكلاو

)1( 

 )٠١( ب درفم : ادرفم
 م 2« ب ملر : الو || سهل نكن : هلدجوت (9) دن « د لئمب ىذلا

 || سوء ابا : نع || نءدامأو : و )١١( م6 م« اسنيح :ثيح



 سما لصفلا
 رثالاو ىلؤألا ىف (ه) لصف

 لاحلا ىهاظو . لضفألاو رثآلا وحن دعت ىلا عضاوملا اهانيطعأ ىتلا عضاوملا ليو

 للوأ وه امو « ةيقلخلا رومألاب انلعتم نوكي نأ ىضتقي « لضفألاو رثآلا نع ثحبلا نم

 « ىرحألاو ىلوألا ىف رظنلل ةيضتقم امهيف رظنلا ةقيقح نكل . طقف بانتجالاو راثيإلاب

 . ةيقاحلا رومألا ىدعتب دق كلذو . صقتألاو ديزألا ىفو

 « ديزأو ىلوأب سبل امو « ديزألاو ىلوألا نع ثحبنل ثحبلا اذه ةكراشم امأو
 « لضفألاورثآلا ىف عفني « صقتألاو دي زألا ىف عفني ام عيح نأ ةهج نم كل نيبتيسف

 هنظ ام ىلع « كلذك هلك سيل ناك نإ و « امهف عفني لضفألاو رثآلا ىف عفني امرثكأو
 لضفألاورثآلا وحن ةدمملا عضاوملا نم اريثك نأل كلذو . نفلا اذه ىف نيملكملا ضعب

 « رثآ وهف اامز لوطأ وه ام نأ : روهشملا عضوملا لثم « صقنألاو ديزألا ىف عفضت ال

 سبل امم ةماركدشأ وأ « هسفن ىف ماك أ وهف انامز لوطأ وه ام نوكي نأ بحب سبل هنإف
 . كلذ دمحم وأ « انامز لوطأ

 نوكي دق ءىثلا نأل كلذو ؛ لضفألا نم موهفملا ريغ رثآلا نم موهفملا نأ لعاو
 توملاف ؛ نايرعلا دنع سابالا نم رثآ سيلو « لضفأ معلا نإف ؛رثآ نوكي الو لضفأ

 . رثآ سيلو « ةسيسحلا ةايملا نم لضفأ ةعك ةلاح لع

 دىوألا : ىلوأ || ه«مامب , : امو || ه : ثحلا نم (4) د ىذلا : ىلا ()

 هد :ىفو(5) اع  ةيضتقم || ن « د نكلو : نكل || م « اس بانتجالا وأ : بانتجالاو (ه)

 س ديزألاو ىلوألاب : ديزاوىلوأب || اسام : امو (0) اسءس« ب كلذف : كلذو ||

 ||*لك تأمر: نأ(١١) اس :سيل (4) ها : كل || د كلذ نيبف : كلنيبيسف ||
 «© حي ةرداح : ةمارع || نءيددشأو : دشأوأ || هءمركأ : ميىصسأ(١1) م ام لك : ام

 (14) ه روهشملا : موهفملا )١4( نلمج :د# || ه«مءاس« ص
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 : هوجو ىلع قيقحتلا دنع كلذ لاقي دقن « ريخأو لضفأ ليق اذإو

 « ناصقنلاو ةدايزلا لبقت ةليضفلا نم عون ىف نيكراشتم نيئيشل ريخأو لضفأ لاقيف
 ناك اذإ « نالف نم رسأ نالف : اناوق لثم ؛ ةدايزورخ لل ام عيمج اههدحأل نوكرو

 دشألا لوةي ةليضفلا نم عون ىف نيكراشنلل لضفأ لاقيو ؟ ةداي زوهلام رادتم عيمج هل
 ازيمثم صقنألا لضنألا هب ىواس !١ردق ىلإ راش نأ نكمي نأ ريغ نم فعضألاو
 . كلذ ريغو « نضسألاو لمألا لثم « دشأ لضفالل لصاحلا نكل « ةدايزلا نع

 «توافتلال بةيال نأ امإ عونلا كلذ « ةليضفلا عون ىفهكراش ناك اذإ لضفأ لاقيو
 عاونأ نم ىرخأ لئاضف لضف'الل نكل . ءاوسلا ىلع الثم هنم اممل ىذلاف « لبق نإ وأ

 رخآلاو «افيفع اعاجت امهدحأ نوكي نأ لثم ؛ كلذل اممرثك أ اذهل ام هل نوكتف « رخأ
 . لضفأ لوألا نوكيف « افيفح سيل نكل هلثم اماجن

 « الصأ ةليضفلا عون ىف ةكراشم صقنألا نيبو هنيب سيل ناك اذإ لضفأ لاقيو
 عونلا نود ىهالإ هسفن ةل ىف وه هل ىذلا عونلا نأ الإ « ةليضفلا سنج ىف نكاو

 . ىهالإ هنإ لوقأ نكلو « رود نايب هنإف « رخآلا نم لضفأ هنإ لوقأ تسل .رخآلا

 ع ديب ال ةيقاب ةلمضف ذوكت نأ : ىهالإلاب ىنعأو . لضفأ وهف « ىهالإب سيل رخآلاو
 صألا ىف لوقأ تسل . هتاذل بولطم وه ىذلا سمألا ىف ةعفان نوكت وأ ؛ ةكحلا لثم
 ليقلا اذه نمو . داعملاو ةزحآلا ىف عفانلا لثم اذهو « ارود نوكيف « لضفأ وه ىذلا
 «ةلجاع تناك نإ و« هب ةقلعتملا لاصملا امل لاقي و . راسيلا نم لضفأ ةمكملا نأب كح.ام
 راص رثك أ ناك ا ذإ سيل هئاف . ىرخأ هيلجاع نم اعم مودأو ؛ معأو « اددع رثكأ ىهف
 . ريثكلا نم لضفأ مئادلا ماعلا دحاولا ناك ا ر لب ؛ لضفأ

 )١ ةليضفلا || منيكراشم : نيكراشتم(؟) م ءاس ريخو : ريغآو|| م« ساذإ :اذإو( :
 نكمي نأ ريغ نم ( ه ) م نكل؟ د هليضفلا نكل ل : هليضفلا ( 4 ) ه ء« د هليضفلا كلت نكل ل :

 باهل: انمل(8) م« ن « س كلذو : كلذ ( 7) ه « م« ب صقن الل ؛ صقنألا || نعد نكمي الف

 || نعون : عاونأ )١١( م(م6 اس ىلا : ىهالإ(١1) ما :لضفألاقيو )١9( م نرد : رود

 ما :لضفأرهف(4١) م ىهالالاب : ىهالإبب || م ىهالإلا : ىهالإ !| هاء م ء اس هنإ || م نكل : نكلو
|| 

 || م ء اس: صالا(١٠) هدعبت : ديب )١0-15 اذهلاثمر : نأب كحي اهليبقلا اذه نمو(
 ن « دةيوايئد : ةيلجاع || د س : هب (19) ن « د نأ عضوملا )١8( ؛ ه6 م ءاس « ِ ةلجاع: ةيلجاع

 م« اسرخأ : ىرخأ || ن « د ةيوايئد



 لدملا ١

 هل نيرمألا دحأ نوكي نأ وهو ؛ لوألا لاقي ام لثم ىلع اضرأ لضفأ لاقيو

 ىف هل ناك اذإ اصوصخو ؛ ضرعلاب وأ « هنم ةدافتس» هتليضن رخآلاو « هتاذ ىف ةليضفلا
 لاقي و ؛ ةفصلا هذهب وه امل لاقيف « اضيأ ىلوألا امأو . ىرخأ هوجوب لضفأ ىنعم هتاذ

 ؛ةيسانهدشأ امهدحأل هنكل «نيرعأل نوكي نأزوحجم ضأن وكي نأ وهو ةبسانهدشأ وه (ل

 . ىلوأ هعبط ىفقنامهل ىذلل هنكل « هلةتامالىذلاٌئراطلل نوكينأ زوجي هنإن«ةءاركلا لنم

 اهيف مكحي لب « باجيإلاب ابيف محم ال ةبجوملا ةيعدتسملا لالا نم هلع ىهو « ةتاملا نأل

 نرتقت ىلا طئارشلا مي« رعش مل اذإف ؛ اهيلإ طئارش نارتقاب بجوت تناك اذإ « ىلوألاب

 ناكل اوءيمص رعش ولو . ىلوألاب انكح « اهرثكأب رعش لب « ةبجوم لع ريصت ىتح اهب

 ةهلعلاب نرتقي ىذلا ىصألا ناك اذإ هنكل . هنوكال وأ هنوك ىف ابجاو ىعاشلا دنع سألا

 . ىلوأ لو'الل محلا ناك « رخآلا نم اهلثع نرتقي ىذلا نم رثكأ امهدحأ ىف ةيعادلا

 ةتاملا امأو . ىلوأ ةهلعلا هل ىذلاف « رخالل نكي ملو « هلعلا هذه امهدحأل ناك نإ كلزوو

 مقوتملا ىف امإو « هيف امإ ىرخأ لاوحأب مب لب « اهب متي سيلو « محلا ىلإ ةيعاد اهنإذ

 . نكت ملا« رو « تناكاعر لب ؛ اعيج امبف امإو 6 هدنع نم

 بسحب رخآلاو ؛ عوقولا بسحب امهدحأ : نيهجو ىلع ريتعي ةناملا ىف ىلوألاو

 .١ دقو اقوقح نالف دنع نالفل نإ : لئاق لوآةي اك وه عوقولا بسحب لاوألاو . لمحا

 . عقاو ىمألا كلذ نأب ماح « اهبضقي نأ قفتب نأ سعألا سفن ىف ىلوألاف « هدصق

 [ نإ : اذإ || نء اس« سء هد ةلرطف : ةليضف (؟) سدلانم : لثم || ن ىف : ىلع )10(

 دكل : كل || اس : ةبسامدشأ ... نأ وهو (4) ن - : ىتعم (0) هءاس 6 س

 حرش - لئاسولا تاوملاو « ةليسولاو ةمرحلا : هاملا] || ه « م هتامأ ال « ب هتامالا : ةتامال (ه)

 نءدوهو :ىهر(١) م « دةنامأ : ةئام || ه « م « د ىذلا : ىذلل || س اهنكل : هنكل [ب شماه ىف

 اسالو ؛ ال ءأ(9) اس ابلإ ل : رعشي || د نازوأب :نارقاب || ساذإ ©« ن « دنا ء:ذإ )0

 مهد( م 2 اس رثك الا : رثكأ(0) ساهب ل : نرقي || نا اس ء سا : مألا||

 دا مسني لب : ميلي (١١؟) ب امأف : امأو || ٠ ىلوألا : 9 || نء دنوكيف : ناك(١١)

 نا : امبرو| ص ميرو : امير || مءاس «سصس -:لب 0(, ه مقوملا : مقونملا ||

 اس ايضتفي ؛ د اهضبقي : ايضفي (11) موهاك : كره )١0( اسس : لوألاف : ىلوألاو (4)

 مءاسنأد : كلذ || سيب  ؛هنان: نأ ||



١© 

 سماحلاا لصفلا  ةيناثلا ةلاقملا 27

 لمألا ىأ « دوصقملاب ىلوألان : لوقي نأ وهف « لدملا بسحم ىلوألا امأو
 عقي نأب ىلوأ وه ام لعفي هنأ ىلإ تفتلي سبل هنأ عم ع اهفرعيو اهضقي نأ « هي

 . هب حيبق كلذف لعفي مل نإ هنأو كلذ ؛ لمجألا هنأ لع لب « ىلوألا كلذ هنم

 للملا نأ ىف اهفل اختو ؛ عوقولا مقوي سعأ ىف اهانركذ ىتلا للعلا راس كراشت ةتاملاف
 امنإو . عوقولا ىلع اهم رصت#ت امنإ اهنكل « للملا لاح اهيف ربتعي ال تاومب تسيل ىتا

 نأ ىف اماإ جاتا بابسألا نأل « ىلرألا باجيإلا ىلع اههبش امو تاوملا نم رصتقي
 دحاولا اذه نأ ملع اذإف . بجاو دوجو لولعلل نكي مل عمتجت ملام لعفلاب هلع هللا نوكت

 لص ملرخ آم ذضوم ناك مث« تعمتجا له اهنأو « قاوبلا ىف مكدلا لهجو « دجو دق اهنم

 دلعلل وأ « امم ام ةلعل لصحتتملا نأ ىئاملا نهذلا ىلإ قبس « للعلا كلت نم "هلع هبف
 . نارمألا هيف مدع امم دوجولاب ىلوأ « طئارش دنع لعفلاب تلد ريصت ىلا

 ناكل « امولعم اياك اهعاّتجا ناكول اهنإ « ةيقابلا طئارشلا وأ ىرحنألا للعلا امأو

 ىف تبثي مك1ا ناكل « امولعم اهعاّمجا ريف ن اكولو ؛ عقاو لولعملا نأ ىف تبثي محلا

 نظن « ةحمجرملا بابسألا ةدايزب وأ « ببس دوجوب هف رعسن ام نكلا . عقاو ريغ لولعملا نأ
 ع رخآلا يناكيا ىف ةيفاوتم ةحجبرملا بابسألا تناكامبرف . نوكي نأ هب ىلوألا نأ
 منتميف ع كلذ َق الو اذه ىال اهلك بابسألا فاوتت ل ام رو . هلوؤحم نوكت اهنأ الإ

 هيف فاوتت ىذلا امأو . ابايمأ رثكأ اذه نكنإو ؛ ةتملأ اذه الو كاذ نوكي نأ
 . بجاو لب ىلوأ وه سيلف « اهلك باهسألا

 بىلإ:لع(؟) م( مءااس © نس نم : ام || اس اهيضتقي : امدقي ( ١ ) صا :ىأ(3)
 ن« اس : كراثت || نود :ةتاملاف(4) ن « د هنأ كلذو : هنأو كلذ || ب هناف : هنأو ||
 :ملام || ن ام ل : ةلعلا(؛) باس :باحبإلا(8) --<-س ا :عوقولا|| ب - :مأ|]
 : ىلإ || ب قبسي : قبس || ب :  كلت (9) م عضاوم ؟ ن « د عوضوم : عضوم (8) ه « م نكم ملام
 «داتيل و تبثي )١0( س ةلعلا : ةلعلل || ن « د اهف : اهم || دىلإ : نأ || نود
 : ببص || ن « د مقاولا : عتام(6١) ناس« س« د تب : تبثي || نوم( اسء س
 ه «© س كاذ : كفذ || م كاذ : كلذ ف )1١( ن « د :  بابسألا . . . نظن (4١--١1)ه بلص
 ن كلذ : كاذ (15)



 5 لدا
 م.قلا اذه نذإف . دجوي نأ عنت لب « طقف ىلوأ ال وه سيا بابسألا رصاقلاو

 ؛ نوكي ئشلا نأ ىلإ سفن ل: ديفي هنأ الإ « عانتما الو هل بوجوال نونظم ىلوألا نم
 « للوأ نكي ملو « 0 بابسألا ىفاوتم عوثلا ناك نإ ةيذاكر بيغ نوي ٠١ نظوهو

 . للوأ نكي ملو عنتماف « بابسألا ىناوتم نكي مل نإ ةبذكو

 نوك نأ ىنعأ تسلو . ةلوقم لك ىف عقي دق لضفألاو ديزألا رابتعا نأ ملماو

 ريثك اضيأ الو « هيف لاكشإ ريثكال مأ كلذ نإف « ةلوةم لك ىف نوكي هلومحم عوضوملا
 . هةئرعت ىف ةعفتم

 لك ىف اعقاو سيلوأ « هنم ىلوأ رخآلا نأ ىف ةبسنلا هياإ ىذلا نأ ىنعأ اضريأ تساو

 عقب دق لومحلا كلذ سفن نإ لب ؛ موق اهدروي ةلثمأ طالتخا هيلع لد امىلع « ةلوقم

 : لاقي و ؛لويلا نم ةيرهوماب قحأ ةروصلا نإ : لاقي دق هنأ « هلاثم . ةلوقم لك ىف
 نم رثكأ ةيرهرج نأ ىلع ال نوكي اذهو . ىلكلا نم ةيرهوملااب ىلوأ رصخشلا نإ

 هيف ناي واس, ٠١ نأل لب « كلذ ةيرهوج نم قبسأ اذه ةيرهرج نأ الو « ةيرهوج

 ةقيقح انركذ دقو . دوجولا وهو « لك أو امهدحأل قبسأ وه فصوو كح هل دجوب

 1 هءرصوم ف ارو

 1 صهاظ اذهو 4 «ف كلا 3و « ملا“ ف لاق دقو

 ن 6 دال : مقا || د ناف : نذاف | مه © م © اس « تلو : ىلوأ ال )10(

 وه دقتعملا ناك نإ ىنعأ « ايذاكن وكف : ىلوأ نكي مو . . . ريغ نركب (0) نءدد :ىلإ (؟)

 ترباعا ناف . نوكتف نوكنت ال طال سا ةودج نم ةبذاكلا ةيضقلاف ©« نوكي ن مث «نوكي ال دقو نركب دق هنأ

 ىاوتم نكت مل نإ ةبذاكو « بابسألا ىفاوتم ءىشلا ناك نإ اة و اقافتا ةق. اص ةضقلاف اهدجر نوكي و لاح

إ بابسألا روصقل دجوي مو دجري.ال هنأ هب نظلا نوكي نا ىنعأ نوكي ال لاح كلذكو . بابسألا
 هب نظلا ناك ذ

 ب عنتماو : عئئماف ( 6 ) هء اس © ص  :ريف || ن « د بابسألا ىفاونل دجو مث دجوي ال هنأ

 ءىثلا ن5 نإ اي و اقافتا ةقداص ةيضقلاف اهدحو ةيضق نوكي لاح رابتعالا نا لعاو ل : ىلوأ نكي مو ||

جوي الهنأ هب نظلا نوكي الىعأ نوكيال لاح كلذكو تابسألا ىقاوتم نكي مل نإ ةبذاكر بابسألا ىفاونم
 دجوي مو د

 ه «© م رابتعالا : راتعا )ت2( م بابسألا ىفاونل دجو مث دجويال هنأ هب نانلا ناكوأ بابسألا روصقل

 : هيلإ ... تلو || إس « سء ب تسيلو : تسلا (8) ه6 م 2 اس « ص « د نوكي : نرك ||

 : هلوقم (9) ن « م« اس « ص « بعقاو : افاوإ |د ءازحألا : يآلا || ن هيلإ ىذلا الو ؛ د ىذلا الو

 س اامجف ال : امهدحأل 0( اس لاقي وأ : لاقي و 603 م لاكشإ ريك ال يمأ كلذ نإف

 صاوهو : |ذهو )6( .- 2 هدلمحاو : لكأو ||



 سماخللا لصفلا  ةيئناثلا ةلاقملا 0

 ٠١ . دشأنالن ةتادص نإ ؛ مطوقك « “ ةناضإلا ” ىفو

 وهو ءافيفتم الاثم مهضعب اذهل لْثم دقو .ءاوحلا نم لعأ رانلا : طوقك «”نيألا ” ىفو
 ؛ نيألا ناصقتو ةدايز ىف افالتخا اذه سيلو ؛ بلقلا ىف وأ غامدلا ىف ةيناسغنلا ةوقلا نأ

 . نيألا سفن ىف لب

 دروأ دقو . برعلا ييرات مأ مدقأ سرفلا مييرات : مهوقك « “ ىم ” ىف نوكي دتو 5

 ناكم عوضوملا ذخأف « عيبرلا مأ اذك سأل حاصأ فيصلا ىرتأ : ليقف رآ لاثم هل

 . ةيحلصألا ىف لب « تالومم ةلوعجم «ىتم” عاونأ ىفال ديزألاو رثك ألا بلطو « لودحملا
 .. تالوقم ىف عقي كرتشم مسا حاصألا نإف « ” ىتم ” ةلوقم نم تسيل ةيحلصألاو

 . عردلا مأ قوأ سرتلا : مهلوق لاف “ ةدا” ةلوقم ىف امأو

 الم دشأ عبارلا مبقإلا ىف كلفلا : مملوق لثف « “ عضولا ”ىف امأو 00.
 . ثلاثلا ىف وأ

 . ةروبشم ةلهم.ف « “ لاعفنالا ” و “ لعفلا ” ىف ةلئمألا امأو

 اذه اهتمضتي ىلا تاساقملا هوجو ىف عضوملا اذه ىف لاقي نأ ةداعلا ترح دقو
 : مهلوةك « ادحاو لومحماو نيذثا تاعوضوملا نوكي نأ كلذ نف : اولاق . ءايشأ رظنلا
 : ملوقك « ادحاو عوضوملاو نينثا لومحملا نوكي نأ كلذ نمو ٠ لولا مأ رثآ ىنغلا
 رظنلا : لوقي هنأك هنإف « لوألا ىلإ ىدملاب مجري اذهو . لمعلا وأ رظنأ ةليضفلا

: 
 ممظشعب (؟) م ةتادم نإ ملرقك لس : ةقادص || م - : ملرقك
)١( 

 مىرقلا : ىرتأ (1) ن خيرات وأ: عران مأ() د فيخم : افي || ن « د لان : الام || ن
» 95 

 ن تالوقملا : تالو:تء(4) مةلرحب : ةلوعجم || نءد -:1ال(0) د ذ>أو : ذخأف
|| 

 نع« م6 د عردلا وأ : عردلا مأ || س ىرقأ : قوأ || ن ن د ملرقف : موف لاق
(020) 

 م ائيش : ءابشأ(4:١) ب اهمضي : اهمضَمي 0( م6 اس © سوح( ب : .يلقإلاب : ملفإلا ىف
|| 

 )١١( لومحلا :
 م( سدحاو : ادحاو || سس تامونصملا ؛ ب ناعوذوملا : تاعوذرملا

|| 

 لمعأ ؛ ن « د لمع : لمعلا 11( م6 م < اس« س ع( بدحاو :ادحاو || ن « د تالومحما
 سناك : هنأك || د لوألا : لوألا || ء« م« اش « س



 6 لدللا

 نوكي نأ امإو . ةقيةحلاب رثك ألا وه لومحملا نوكي و « لمعلا وأ هليضفلا ىف رثكأ

 نأ امإ و . داو سلا ىف بارغلا مأ ضايبأا ىف دشأ نمللا : مطوقك « نيلومحم ناعوضوم

 مأ ريخ ةعاجشلا عم ةكملا : مهوقك « اههدح>أ وأ املك ىف افعاضم عوضوملا نوكي

 نيلاثملا نيب قرفلاو . ةكحلا ممرقفا مأ لضفأ ةحصلا عم ىنغلا وأ ؛ ةفعلا عم ةكملا

 لب « لومحملا ناك ارو . سيل رخآلا فو « اكرتشم عوضوملا نم !ءزجاههدحأ ىف نأ

 نم ةرخآلاو ايندلا ىف عفنأ ةفعلا عم ةكحلا : ماوق لثم « افعاضم لومحلاو عوضوملا

 . ةعاجشلاو ةكحلا

 . عضاوملاب نآلا لغتشناف

 ك0 هم هم سس

 ن افاضم : امنعءاضم (+) سدكومعملا : لوملا || منوكي دقو : نركيو )١(

 : رقفلامأ || ا : لضفأ || هع« سانغلا : ىنفلا || م ةفعلاو ةلادعلا عم : ةفعلا عم (غ )

 || نء د كرتشم :اكرتشم || نءمءدءزج :اءزي || نء.نأآىف :ىفنآ (ه0) دن« سرقفلالرأ

 ساد :لب || ن؛م(6دىف : ىفو



 سصسداسلا لصفلا  ةيناثلا هلاقملا ١6

 سداساا لصفلا

 عضاوملا ىف (و) لصف

 ى] عضاوملا لب « عضاوملاب امل دادعتسا ىلإ انجوحن ال توافتلا ةرهاظلا رومألا نإ

 اذإ « قب اذه سيلو . رثآ وهف « انايث رثكأو « انامز لوطأ وه ام نأ عضاوملا نف

 ؛ ةدملا ليوطلا سيسمح ىلع رثؤم هنأ ىف ميظعلا ةدملا ريصقلا رثؤملارثؤي دقف . اقلطم ذخأ

 « انامز املوطأف « عونلا ىف نائيشلا ىواست اذإ امأو . روهشملا ىف لمعتس دق اذه نأ الإ

 دق ْئدلا نأ « اتايث رثكأو « انامز لوطأ وه ام نبب قرفلاو ٠ ريآ وهف « انابث امهرثك أو

 رخآلاو « ةدشلا نم ةدحاو ةلاح لع تبث اذإ هتكل « .نرامزلا ىف هريظنل ايواسم نوكي

 . اتايث رثك | اذه ناك ةدملا كلت ف فعضيو دتس لزي مل

 رام وأ « ةحيحصلا ةعب رشلا راتحموأ « ملاصلا وأ « رايتخالا نسحلا بيرألا راتخمو
 . لضفأ وهف « مهتمرثك ألا راتخم وأ « بالا كلذ ىف ةفرعملاو لضفلا ىف نيزربم نم ةعا>

 ع لكلا بسح هيلإ قوشتملا وهف « هتاذل لكلا هراتخام كلذكو . فلتخي و ؛ روهشم وهو

 ارثؤم ءىثلا ناك اذإ اقح نوكي امإ اذهو . رايتخالاب ىلوأو « هتاذ ف لضفأ وهف
 دقف . امئاد قع سيلو « روهشم وهف « كلذكن كي مل اذإ امأو . ريخ هنأل « هتاذل هسفن ىف

 . ةرخآلا ىف ةداعسلانم ءالضفلا هرثؤي سيل ةمالسلاو ةحصلاك مهلك سانلا هرتؤي ام نوكي

 راتخمم وه امم رايتخالاب ىلوأ « للوألا ةفسلفلاك لضفأ ىه ىتلا ةعانصلا ىف راتخناو
 نوكي نأ اهدحأ : نيرصأ تربتعا اذإ اقح ريصي اذهو . قيسوملاك « سخأ ةعانص ىف

 2 رصقل : ريصقلا 53 اس © ب افحن : ىئحب )ل ْن اهدادهتسا : ال دادعتسا )م
 م © سدىف : نم (9) م اهرثكأوأ : اههرثكأر || سناعونلا : نائيثلا (0)

 ©« ب فلخي و: فلتخمو )١0( ن بيدألاو ؛ م « ام بدألا :نيرالا || ن اراتخمو : راتحمو (00١
 «منسحأ: سخأ )١8( ثنذإ:اذإ )١4( نءدقوبسملا : قرشتملا || ه« اس« ص
 ن « د نم ربعأ : تربءا (14) درحأ؛ن



 0١ لدحلا

 ىناثلاو . ءىطخم دق ىذلا فوسليفلا ال « ةفسلفلا هبجوت ام ةهج نم الثم ةفسلفلا ىف راتخمنا

 ةعارص ىفوه 1٠١ رايتخا لعجم دق تاقوألا نم تقولا نإف ؛ لاس او تقولا ريتعت نأ
 سانلل ارايتخا بجوي ىذلا تقولا لثم « مفرأ ةعانص ىف ام رايتخا نم وأ سخأ

 بجوب لاحلاو تقولا نكي مل نإ : لوقن نأ بجيف . ةسدنهلا نم لكش جارختسا ىلع
 0 . ةسسحللا ةعانصلا ىف ام

 سبل ىذلا نم لضفأ وهف ةليضفلاو ريانا ساج ىفوه ام نأ وهو : رخآ عضومو
 . هنم عون ىهذإ « ليضالا سنج نم اهنإف «هلادعلاك ؛ هسنج ىف

 اموقم ضايبلا سيل اي « هتاذل ةءوتم هليضفلا سيلو « رهوج هتاذ وهف لداعلا امأو

 وهف « ةليضفلادل ضرع لداعلا نكل .هل موةم هسنج وه ىذلا نوللا الو « ضيس'الل

 روتشي دق اذهو . لداعلا نم لضفأ ةلادعلا نوكت نأ بجيف ؛ ضرعلاب ةليضفلا سنج ىف
 نأل « درفني ال ام انهه لضفألا ىءم نأ ملعت نأ بجؤف قملا امأو . رهتشي ال دقو

 رثك الا وهاداوس دشألا نأ جت « تةلرضف هنأ ىف هسفن ىف رثكألا هنأ هب ىنع نإ لضفألا

 نإو ؟ هليضف سيل لضافلا نإف ؛ كلذ ىف ةبسانم امهنيب سالف « داوس هنأ ف رخآلا نم

 تسيل ةليضفلا نإف ؛ ةبسانم امهنيب سيلف « هتفد هنأ لع لضفلل عمحألا لضفألاب ىنع

 . مسالا كارتشاب نوكيسف امهمعي مسا ذخأ نإ مث . هليضفلل ةلماح وأ ةعماج

 وول
© 

 ( هريغ لجأل رثؤملا نم لضفأ « هسفن لجألو « هتاذيرثؤملا نأ وهو « رخآ عضومو

 8 َقح اذهو ةحصلاو ءاودلاك

 || موه إ ؛اس ح :ام || ن رايخالا : رايمخا (ع) نء دارايتخا : رايتخا )0

 :ريملا || د عضوم وهو : عطومو (5) ا 6 ساس : ةسدنلا... لثئم (4 سس) هعقوأ : عفرأ

 ن « د ةيتاذ : هتاذل () مه سنج : عون || سوه : ىه (7) هع« ام« ص نسحلا

 : الدقو )١١( ص س : لداعلا ... ضرع (١٠-و) ْن « د اموةم : موقم )0

 رثك ًالاوه اداوس دشألا (! مس م) نءدناف:نأل||نءد(ءم: ام )١١( نءمءدالو

 : ةبسانم || ه ىرخأ ؛ م« اس « سرنآ : ودآلا )6(
 ن « درخآ نم رثك أ اداوس : رخآلا نم

 ه6« م6 ب سيل : تسيل || ه ةليضفلل : لضفلل )4 ١(
 سكاف © نإو )0تم ن بسانم

 ه اهمعي : امهمعي 06(



 سداسلا لصفلا  ةيئاثلا ةلاقملا 6

 هفلاكو « لوألا نم بيرق اذهو ؛ ضرعاب رثؤملا نم لضفأ هتاذيرثؤملا اضيأو

 نأ لثم « هنراةي (-* رثؤملا نركب ا لب « ةتبلأ اراؤ. نوكي ال دق ضرعلاب ىذلا نأ ىف
 ولح هنألرثوأ امنإ ذإ «ضردلاب عم.رملاو «هتذل رثؤم وملا-اف « اعب صر اولح ناك اذإ ءىثلا

 رثؤملا ناك اع رو . راثيإ هيلإ هجوتي دقف هريغل رثؤملا امأو . راثبإ عد رتلا ىلإ هجوتب سلو
 رثؤيف © هوركم هلباةم عبتي وأ « هوركم هلباقم نأ لجأل لب « رثؤم هنأل سل ضرعلاب

 ام هنكل . ضرعلا هيف ىهف « تاذلاب هنراقي ايف ةدئافلال هيف ىهف « هسفن ىف ةدئافلال

 سبل ذإ « تاذلاب هتاذل رم هنأ لجأل ارثؤ. وه نوكي الف « هلباقم دجوي ال ىكل رثؤي
 ؛ تاذلاب هوركملا مدع وهو ©« ضرعلاب رثؤملا ىلإ ىلصوي لب « تاذلاب رؤملا ىلإ لصوي

 رومأ دوجولا رومألا ىلاء ذإ ؛ ضرعلاب لب «تاذلاب رئؤألا دوجول :هللد هوزكملا مدع ساو
 هجوت تانكممو « ةيدوجولا رومألا للع عم تناك امير ادعألا لب . مادعألا ال ةيدوجو

 ةيولطم ءاقدصألا ىف ةليضفلا سرأ اذه لاث.عو . للع اهسفنأ ىف أاهنأال « للعلا

 . قيدصلل هتاذل رثؤم قيدصلا ةداعسو « قيدصلا ةداعس ىلإ لصوت اهنأل « !ماذل

 . اهنع تاذلاب رثؤه لوصح لجأل رثؤت الو « اهتاذ لجل رثؤت الف ءادعألا هلرضف امأو

 ثدحبمل هليضف اذ ناك اذإ ودعلا ذإ ؛هوركملا مدع وهو « ضرعلاب رو لجأل رثؤت دق نكلو
 نأ ىف « لوألاهجواا اذه كراشنف . اهتاذل ةرثؤم ىه ىلا ةءالسلا مدعوه ىذلا اررض
 هقرافي د . هللإ تفتلي رخآر ثم كانه ناكنأ نم ضرع امل لب « هئاذل ال هيف رثؤملا لوألا
 هل عقي الف « هل اضراع لب « هيلإ ايدؤمورثؤملا كلذل اببس سبل هنأ ىف لوألا لانملا
 ىلإ لب « تاذلاب رثؤملا ىلإ ايدؤم سبل نككلو « رثؤم هنأ ىف يناثلا لاثملا هقرافي و . راثيإ
 . هلباقم مدع

 )١( دءهتاأل :هتاذب )١( م( سام: ام(؟١) هنرك ل :ىذلا||ننم :ىف ,
 م امنإ و: امأو || هسيل وأ : سيلر(4) مرؤب :رثوأ|| ن « دذذإ : ذا )م اس هقرافي : هنراقي || ماوف

 )0( هنوكم : هرركم || سءهنأ:نأ )١5( ىلا هتدئافل : ىفةدئافل|| م « اسةدئاف : ةدلافل
 ن«دالو : الف || اس دجوي :رؤي (0) مرأ؛ هالو: الإ|ن« دالو هيف ىهو : ال هيف ىهف || د ىف

 || لصوي || ماس :رثؤملا ىلإ لصوي لب (0) مرثؤم ل : هتاال|| اس ءس ء«ب - :هنأ :

 هارومأ:رومأ (9) -سرؤب )٠١( ةيدوحجوملا ؛ س ةدوجوملا : ةيدوجولا || ن امبرر:امبر
 ن « د ةرثؤم : راؤم 1( ه ]املا نم ؛ س لاعلل : للعلا || اس: ب تانكم : تاكمر || »

 مع نعي م6 اس«© صسررض : اررض (1) نر وا || نءد رو : الف )١7(

 سدس :ناك )٠١( مرتو: ةراؤم (16)



 لدللا ١

 ةليضفلاك « هتاذب ريخل اببس ناك ام نأ وهو « لوألا عضوملا نم ببرق رخآ عضومو
 لثم هتاذب رششلل بوس وه ام نأ م . تخبلاك ضرعلا هل ببس وه اممرثآ « ةيافكلاو

 . تخبلاكض رعلاب بيسلا نم بانتجالاب ىلوأ :هليذرلاو روصقلا

 كانهو « اببس ءىثلا ذخأ دق انهه نأ « هلبق ىذلا عضوملاو مضوملا اذه نيب قرفلاو

 اذخأ نأ دعب « ةياغو ببسوأ « ناتياغ كانهو « ةياغل نابجس انههف ٠ ارثؤم ذخأ

 راثيإلا تابثإ ىف سيل كانه عضوملا ةعفنف . راثيإ امل لصح نأ ىف راثيإلا ىف نيكرتشم
 ةعفنمو ؛ رثؤي نأ, ىلوأ راثيإلا مل لصح نيذللا نيسعألا ىأ نيعّسس نأ ىف لب « هسفن

 « اذكوه نوكي نأو « ءىشرثؤي نأ بجوي هنأك ( راثيإلا تابنإ سفن ىف انهه عضوملا

 تابثإ لعفلاب ناك نإ و « ةوقلاب تايثإلا قف فيعضتااك انهه نوكيف « ازك نمرثآ هنأو

 . رثآلا تايثإ وهو « دحاو

 ريصي ىذلا نم رثأ ( لاوحألا ماع ىف ىأ « قالطإلا لمو « لكلا دنعرثآ وه امو

 رثآ ةحصلا نأ اي ؛ رثآ ناك امل هالول رذعل هنيعب صخش بسمو « تقوو « لاح ىفرثآ

 رثآ هدنع طبلا كرت لب طب ىذلا دنع رثآ امسفن ىف ةحرصلا نإف « جالعلل عضبملاب طبلا نم

 .٠ ق»- اذهو 6 عقاولا رذعلا الول

 هلادعلا : هلاثمو ٠ عبطلاب هل نوكي ال ىذلا نهرثآ عبطلابءىشال نوكي ىذلا نإف اضيأو

 اذه ىف امأو ٠ ةرم سم دق عضوملا اذه نيف « لضفأ لوقأ تسلو ؛ لداعلا نمرثآ

 هيف جات روءألا نم سعأ ىف ناعفان امه ثيح نم لداعلاو ةلادعلا ذخؤت امنإف « عضوملا

 :تخبلك || نعم ؛ اس« درايتخالاب:باندجالاب (م) م ثحبلاك « دريحبلاك : تخبلاك (؟)
 : ببص هز م ءىشلل : ءىنلا )0( نعد ىذلاو : ىذلا عضوملاو )( م ثحبلاك

 : تادإ (5) سرائيإلا : ىف راثيإلا || ه نيتكرتشم : نيكرتشم || م « س ذخأ : اذخأ || د ابيس

 ْن عفني دق اههو : اهه|| ه « ساذه ل : ةعفنمو || ن ل : عضوملا ةعفتمو )00 ه6« ب راثيإ

 دافيعضلك : فيهضلاك (4) نعد هلل : هنأو || استابثإلا : راثيإلا (8)

 || ثرودملا : ةحملا 00( تن« د صخشلو : صخش بسحبو )١١( مدس :ره )١١(

 الو هلإ| سد :الإ|ن ؛ دءىثلا : ءىشل 06( [ دجملا - هقش حرحلا طب « قشلا : طبلا ]

 ...صصدق )19-١0)( ه عبطلاب ال هل ءىثلا نوكي اس عبطلاب ال نوكي هل : عبطلاب هل نوكي ال || ن عد

 ند اامف" : نامفان (10) ن « دذخأل : ذحونت (10) س س : عضوملا
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 سداسلا ىللصفلا  ةيناثلا ةلاقملا 0

 رابتعا ةهج نم ىنعأ تسل ٠ ةياغلا وهو « ءىذ ىلإ امهتبسن ةهج نمو « اهدحأ ىلإ
 نم لب ؛ سم دق عضوملا اذه نإف « هريغارخآلاو « هتاذل رثؤي امههدحأ نأ امبْيِب ام ةسداقم

 اهتاذ ىف ال ىهيبط ىنع ةعفان ةلادعلا نكل .اممم ةقلعللا ةعفنملالجأل نارثؤم امه ٠١ ةهج

 ٠ ةئيضملا ةآرملا نم رثآ جارسلا نإ : لوقت نأ لثم اذهو . بستكم سأل فان لدعلاو

 ؛ بدتكم صأل هلعفي رخآلاو « هعبط ىف سمأل كلذ لعفي جارسلا ذإ « سكملاب
 ٠ نق اذهو

 سعألا لثم ؛هريغل دوجوملا ىمألا نم رثآ مك ألا لضف'الل دوجوملا سمألا نإف اضيأو
 زيماو .روهُم قالطإلا لعوه اذهف . ناسلإلا ص اممرثآ هنإف « ىلاعت هللا صحم ىذلا

 ةيحللا نإف « لضفأ وهف لضنألا ىف دوجوم سمأ لك سيل : لوقنف « هيف قالا لصحتإ

 بجي نكلو .٠ دسألا ىف ةدوجوملا ةعاجشلا غلبم نمرثآ تسيلو « ناسنإلا ىف ةدوجوم

 نم ال « لضفأ هب وه ثيح نم لضف“الل ادوجو» لضف الل دوجوملا نوكي ىتح طرتشد نأ
 . سخأ هب وه ثيح

 .لضفأ هب وه ثيحنم ال «سخأ وده ثيح نم سخ“الل دوجوم سخأالل دوجوملاو
 امهنأ ىف اكرتشا اذإ نوكي امإف ءرثآ هنأ امأو . لضفأ كلذ نأ قحا نوف «كلذ دعب و

 .٠ بسكلاب لصحيف رثؤي نأ هنأش نم امهالكن اك اذإ نيرثؤم نانوكي امنإو « نارئؤم
 «بدنكي ام لضفألاىف ىذلا الثم امهدحأ ىف ىذلا نكي مل وأ ,كلزك انوكي مل اذإ انأو

 . رثآ هنإ لاقي سلف

 :؛ لدعلاو )0( هال : امل (؟) س رثآلاو : ىنآلاو (١) نا نم وأ : نمو )1(
 : دوجوملا مألا (م) اس كلذ : كل )0 ن«م« ب بنكي : بسنكم ||ه ©« بلدعلا نأو
 :ناسنإلا|| ه م ساس ىلاعت || اس هصخن : صخي (9) س لب : لثم )م( ه « س ةدوجوملا رومألا

 بلاقيف : لوقتف || م« س لصحيل : لصحتتإ || د هرقلو : يبل || ن « د :  وه (5) هناضإلا
 دوجوملاو )١4( م اهدحأ 4 :لضف'الل || ن « د امهدحأ نوكيف : لضفأالل دوجوملا نوكي ىتح )]١(

 || ه انوكي , اس« س « بنوكي : نانوكب ) 9 ه ادوحجوم : دوحبوم || ن ىناثلاو : سمخ الإ

 اذإو : اذإ امأو || ن6 ١لصحتيف : ىلصحيف )| بام ءالك امهالك || ماع اس ارثؤم : نيراؤم
 ب سيل : سيلف )١14( هاف : امإ| سمر: موأ )90( نعد



 1-1 لدمحلا

 ىه ىتلا روم الل الوأ ناك ام نأ وهو « وه سيلو ؛« عضوملا اذه هبسارحآ عضومو

 ىف دجوت اهنأ نظي ةحصلا نإف « ةوقلاو لاخلا ىلإ سايقلاب ةحصلاك ؛ رثآ وهف « مدقأ
 ىذلا ءىثلاىف وه ام كلذكو .ةيلآلا ءاضعألا بيكرت ىف ةوقلاو لاملاو « ناكرألا جال

 عضوملا فلاحي اذهو . مهلا ةدوج ىلإ سايقلاب ضبنلا ةحصك «رثآ وهف مك أوه

 ةدوجوضبنلا ةحصو .ام,مم فصوي دحاو ص خش ىف اعمناعمتجم ةدشلاو ةحمصلانأ ىف لوألا

  .لنكل « نامو ذوملا هيف قرتفي ناك مدقملا عضوملاو ٠ دحاو صخش ىف ناعمتجي مضح ا

 ٠ نابراقتم نجحلا

 « ةياغل لعاف نم رثآ ءىثلا ىف ةياغلا نأ وهو «فلس ام ضعب نم بيرقرخآ عضومو

 ةحسس نإف ؛ ق> ريغ روهشم اذه نكلو .٠ ارركم عضوملا اذه نوكي ال ىتح « ىرحإ ىأ

 ةداعسلا ىه ةياغ ىلإ قوس « ةلبضفلا وهو « سفنلا ةحص مث « تاياغلا نم ةياغ ندبلا

 ٠ ندبلا ةح نم لضافألا دنعرثآ ةليضفلاو ؛ ىوصنلا

 كلذو «رثآ هتءاف ىلإ ةيدأت امهلعأ نوكي نأ هبُش نيتباغ ىلإ ْنقئاسلا نإف اضيأو

 . داعملا ىف عفانلا ىلع شاعملا ىف مفانا نورثؤي روهملا نإف كلذلو ٠ ابراقتو ايواست اذإ

 ءافصحلا دنع رثآلا نإف « امهنيب ملا نكمي ملو « اميظع توافتلا ناكو « اهلتخا اذإ امأو

 . رأت نإو « لضفأ وه ام

 لعاف ىلع ةياغلا هذه لضف نم رثك أ ةياغلا هذه ىلع ىرخألا ةياغلا لضف ناكو « اهلعاف

 د نسح إ- : ىلإ (4) م ةحصلاك ل :بهرت (م) مايل :نظ (؟)

 م - : امم || د ناقتحي : ناممتجب (ه) معروضوملا : عضوملا || م فالخب : فلاخي ||

 || م عوضوملا» : عضوملاو (1) ت « د نسحو : ةدوحجو || ساهب : امه ||

 : نابراقتم ناكحلا || ه نانراقتم : نابراقنم || س نيككحلا : ناكمل(4) م تاعوضوملا : ناموضوملا

 : ىقلا )٠١( هع سا :ىأ (4) ت«م«دةياتلا:ةيافل (م) ان« د كاذكك هكح

 :«اغ )١5( دءبثيف:هبأل )١51( ملضف !:لضافأل(١١) سدقرسيل : قوس || ب ضيفلا

 اهدحأ: امهادحإ 05( هنأ ل لع || م كلذكر : كلذلر )06( ن « س ء« د ةياغ

 ن « اس « د ناكف : ناكر || ن ©« س « د امهلعاف : اهلعاف )١0( م6 نم« ب



١ 

 سداسلا لصفلا  ةيناثاا هلاقملا ١ هم

 ىلإ ةياغلا ةبسن نأب كلذؤ .٠ ةياغلا هذه نم لضفأ ىرخألا ةياغلا لعاذ نإف « ةياغلا هذه

 لضف نم رثك أ ةياغلا هذه لضفت ةياغلا كلت تناكو « لعافلا ىلإ لمافلا ةيسنك « ةياخلا

 نم رثك أب هذه ىلوألا ةياغلا لعاف لضفي ىرخألا ةياغلا لعافف « اهلعاف لع ةياغلا هذه
 ىرخألا ةياغلا لعافف « لضفأ وهف رثك ! لضف اهسفن اهلطافل هذهو . ىلوألا ةياغلا لضف

 . سكعلاب كلذكو ؛ ةياغلا هذه نم لضفأ

 لادبإ ىلع ىنيي هنأل كلذو ؛ قح هنأ هسفنب نيم سيلو « روهشم عضوملا اذهو

 «دادعألاو ريداقملا ىف هيلع ماق امنإ هرهش ىذلا ناهربلاو .نيب ريغ ةبسنلا لادبإ و « ةبسنلا
 دوجو نم تابسانملا نم دادعألاو ريداةملا ىف دجوي ام اهيف دجوي ال ام اهريغ ىف معب ملو

 « اقح عضوملا اذه ناك نإن ٠ هيلع الضف امههد>أ ىف نأو « هيلإ راذم :ىش ىف ةكراشم

 ٠ هسفنإ نيب ريغ قح وهف

 بلطي ناكنإو « نيرمألا دحأ نوكي نأ وهو « ىضم ام ضعب هبشرخآ عضومو
 هلاثمو ؛رثآ لوألا نإف « هريغل الإ بلطي الرحاآلا سمألاو « هسفنا بلطي دقف « هريغل

 « امهسفنأل نامي ي ةلادعلاو ةحصلا نإف « ةدشلاو ىنغلا نمرثآ امهنإف « ةلادعلاو ةحدلا

 . الضاف ا ري !|سمأ بلج اع ر لب « هسفن ىف هل هل ضف ال ىنغلاو

 لثم « اهرمأ ىف رظن قيقدتت ىلإ جون ىناوللا توافتلا ةيفالا رومألا ىف رحخآ مضومو
 امم لقأ رش هعبات ام اضيأو .٠ رثآ وهف لضفأو رثك أ ريخ همزال ام نإف « مزاوللا ىف رظنلا

 . رثآوهف « ريألا ف لضفي مل نإو «رحآلا

 )١( نكلت :هذه )١( ةياغلا لعافف(م - م) اس : ةيافلا هذه لضف نمرثكأ .,
 كلت نم لضفأ لعافلاف للقب لضفت رخآلا لعافلا ةياغ تناكو اريثكرخآلا لعافلا لضفي اهلعافف : سكعل أب
 امو لس : اهمقت ||ه 6 اس ©« سوذه : هذهو (4) ن « د اهلضف نم رثك أ اهلعاف لضفي هنأل ةيافلا
 ءمىنس:ىني )١( [||بنيب:نيه )١(  هةياقملا :ةياثلا (0)  ءءمءس
 :دوجو|| ن « معد نمو : نم (4) من « ممقي : مي (4) ما : ةبسنلا | |م 6« ن
 ما :قح )٠١( هءمءاس6 س2 بلضف : الضف || ه تابسانم هدرجو ؛ مةدرج

 م ةيريغل : هريغل (19) اس ء ص ل : ةيقثي نيب ... عضوملا اذهو )5-٠١(
 )١0( مداتميرع : ناميرع || د ىتعملا : ىلا )١14( دىتمملاو : ىتفلاو || فاضلاة: 
: 

 ىتاوللا | | س « بررمألاف : رومألا ف | | ه « م « اس « عضاومو : عضومو )6( هع« م6 أس

 ب هعيش : هموت || ن « د ام اهمزاول : ام ناف مزاوللا )051( س ىىلا



 لدملا ١64

 نوكي ام هنمو ؛ ملعتم وه ثبح نم ملعتلل لهخلا لثم امدقم نوكي ام مزاوللا نمو
 . تاياغلا هل ن٠ ناك اذإ «لضفألا وه سمألا رثك أىف عباتلاو ٠ ملعلا لثم اعبات ارحأتم

 . عضوم اذهف

 ؛ اهيف الخاد لقألا ناك اذإ « رثآ ىهف رثك | ىه ىتلا تاريخا نأ رخآ عضوم اضبأو

 نم رثآ رش هطلاخ نإو ناك امبر اددم لقألا نإف « كلذك نكي مل اذإ امأف

 ىغلا هلم نه رثآ بعاا نم اهبساك قاب ام عم !هنإف « ةكلالا لام . ةريثك تاريخ

 . ةوقلاو لامجاو ةحصلاو

 رثآ ةداعسلا نأ لثم « لئاضف ةدع نم رثآ دحاو ىهو ”ةليضفب سيل ام ناك امبرو

 نوكي نأ بجي سبل : لاقيف مضوملا اذه دناعي دقو . ةفعلاو « ةعاجشلاو « ةلادعلا نم

 سيل « ةح ىوذ اننوكو « ةحصلا عومج نأ لم « هيف ىذلا دحاولا نم رثآ نينثالا عومج

 اذه نوكي اكإ و ؛ ةحصلل ىذلا راثيإلا لع امهعوم.#ل راثبإ ةدايز ال هنإف « ةحبصلا نمرآ

 امبثم دحاو لك :ناك اذإ هنأ قفل التخا اذإ امأو . رحنآلا لجأل نيرعألا دحأ ناك اذإ

 « اراثثإ صتقنأ هنأ سيلف «رثآ سيل ذإ كانهو . دحاولا نهرثآ امهف «رحآلا رؤي سيل

 .. نحب ال انزع 6 ةريتعلا نأ + ةدهقلا ىف عضوملا اذه حو . دحاو امهراثيإ لب

و ةذل عم لصحم تارئؤملا تناك اذإ اضيأو
 وهو (؟ ةذِل الب نوكت نأ نما ى

 . قيفح ريغ روهشم

 لع اذهو . ىذأ عم نوكي ىذلا نم رثآ ىهف « ةذل الو ىذأ ريغب تناك اذإ اضيأو

 . تساع ام

 عبات رخأم وه : اعبات ارخأنم نوكي (( -91) ه < م امدقتم : امداقم | | س نم : نمو )١(

 نع د امبف : ايف|| ن « دلوألا : لقألا ( ؛) هوهف : ود | | د عفالاو : عبانلاو )0 0000

 ماس : لثم || تن( د رهو :ىهو (8) هءىش:رشإ|نود -:نإو (0)

 : امهعومج 0001( ن © د اذ : ىوذ||ن « د هنوكو ٍء اس « حي امنوكو : انئوكو )00(

 :رخآلا )١6( ن - : دحاو || اس ©« ص « برخآ :رخآلا (١؟5) ن « ب اهءوىل

 || ن ةربشلاو : ةرمثلاوأ ):1١( ه © س هل : هلأ || مامييف : امهف |[|ه« ن « م « درحالل

 م لب : الب )١6( ه(6 اص(6 صاام : (م



 سل
 بو

 سصداسلا لصفلا  ةيناثلا هلاقملا ١

 ةكحلا نإف « هب دتعي ال تقو ىف وأ ؛ هتقو ريغ ىف هنم ريآ هتفو ىف نوكي ام اضيأو

 ةفعلا كلذكو , بجعأ بابشلا ىف اهدوجو ناك نإو « بابشلا ىف اهنم رثآ ياشملا ىف
 هبلطو كلذ باستكاو . بمجمأ بابشلا فو « ىلوأ معاشملاب ةكحلاو ةفعلا لب « مهف

 . عبطلاب مل كلذ لصحي نأ بحي خيياشملا نإف « ىلوأ بابشلاب

  دادعإلاب رثآوهف « تاقوألا رثكأ فو « تقو لك ىف عفنأ وه ىذلا ءىثلاو
 تقو ىفرثآ ةعاجشلا تناك ام ر نكل . ةعاجشلا نم رثآ امهنإف هلادعلاو ةفماك

 . اهملإ جوحم

 ؟ رآ وهف هيلإ جيتحارخالا ناك اذإو « رخآلا ىلإ جتحي ملوه ناكول ىذلا ءىثلاو

 عفتنا اناعجش مهلك سانلا ناكولو . ةعاجشلا ىلإ جم مل الودع سانلا ناك ول هنأ م
 امي ر « ةعاجشلا ىنعأ « رخآلا ناك نإو « رثآ ةلادعلاف . اهيلإ جيتحا لب « ةلادعلاب

 . رثآ تاقوألا ضعب ىف تراص

 هذااو هليصحم ىف بغرب امو ؛ رثآ وهف « رثكأ هدضوأ « هداسف بنت ام اضيأو
 . رثاوهف « رثكأ

 كلذف « رثؤم ريغ ةرصو ءارثؤم ةرم رخآلا نوكي و ءامتاد ارثؤم نوكي ءىش ناكنإن اضيأو
 رثؤم وه ىذلا نإف ؛ عامباو لكألا ةذل ىناثلا لاثم ؛ ةكمحلا ةذل لوألا لاثم . رثآ ءىثلا
 . رثآ ام اتقو ريصي دق اذه ناك نإ و « هسفن ىفرثآ اناد

 اذإ انأ كلذو « هسفن رثؤملا ىف عفنب ام اهنمرثآلا ف تذخأ ىلا عضاوملا نإ : لوقت
 عرثآم باب ىف رثكألا انيأر اذإ كلذكو . رثؤم عفانلا نأ انماع « رثآ عفنألا نأ انملع

 || ن 2 د معاشملا ىف : حياشملاب || اس حلاو : ةمكحلا )م( ن بجعي : بحيأ || | هدوحجو ؛ ايدو (؟) || نءمءاسء وهف هب ]| مهقوهم (0)
 جوحم : جوحي (07) سنابشلاب : باشلاب (4) ل ل

 ءداكف : ا (ة) نع« د نإو:اذإو (+) م امهلإ : املإ | | ن جرخي ؛ ه« س
 :ثراص اير )١-١١( ن ء د - : اهلإجيتحا لب )٠١( ماوناك : ناك || اسمو :مل||ن
 هنإو ل ٍ؛ سنإف ل ؛ ن « د ىضمأو : اضيأو 6و د راص : تراص || س راصامم
 ن « م هداجإ و : هذاختاو )0



 ل 5 لدمجلا

 كلزكو . راؤم مفالا نأ انماع ع رثآ عفن ألا نأ انماع اذإ انأ مك ؛ رثؤم ريثكلا نأ انملع
 « ىرخأ ةهج نم اهي ام جرو ؛ ناصقنلاو ةدايزلا ىف نافات< نارصصألا نكي مل نإو

 عبطلاب ريخلاف « رثآ عبطلاب ريحلا ناك اذإ هنأ لثم « ىرخأ مضاوم حبجرتلل دجوي دقف
 لق الل لاحم ال نوكيف « اراثيإ رثكأ وهف « عبطلاب اريخ نوكي ام ناك اذإ اضيأو . رثؤم
 م ةلحلابريخ لك نوكيف « لق نإو « ام اراثيإ عبطلاب سيل ىذلا ريا وهو « اراثيإ
 . طقف حبجرتلا ىف عفني ام اهنمو . اريؤم

 ىلع لحتشت ثيحب ذخؤتو « راثيإلا لاح نم معأ عضاوملا هذه لعجمت نأ نكمي دقو
 نم اهيف ديزأ وهذ « ام لاح عبطلاب نك ام نإ : الث. لاقيف ؛ توافت لك نم ديزألا
 هنم ضيفي ىذلا نإ : لوقت وأ . رثآلا نم معأ لاحلا ىف ديزألا نإف . عبطلاب سيل ىذلا
 .٠ وهفرثك أ هنم ضيفي ىذلا وأ « هنع ضيفي ال ىذلا نم هيلإ بسني نأب ىلوأ وهف ام سمأ

 رهف « هين افرصتو الوبق ام لاي رثكأ وه ىذلاو . هب ىلوأ وهف ع رثآلا كلذل لمفأ

 تناكوأ « ءىثث ةداي ز ىف ام لاح رثكأ ةلمجا لعج ءىش ىلع ديز اذإ ام كلذكو . هب ىلوأ
 بناج ىف كلذكو . رحخآ ءىش ةدايز نم رثكأ هلعجن لاحب لقأ وه ام ىلع .هتدايز
 وهف « مسجلا ةيداو- لقأ وه ىذلا ضايبلاك « دضلل ةطلاخم لقأ وه ام اضيأو . ناصقتلا

 ١ . رثكأ امفو « ىلوأ لااا

 ةيئزاعا عضاوال ناك نإو « تايئزحلا ىف عفنت - تملع يك  ةيلكلا عضاوملاو

 تايثإلا باب ىف ةروكذملا ةكرتشملا ىلإه ىه « ةيلكلا مضاوملاو . ثحب ةيصوصخ

 )١( م اذا : تدإو(؟) ما :اذإ || سمفانلا : ريثكلا || دتدلع : الع ||
 م حيجرتلا : حيجرتلل | | مي دق : دقف ( “) ن « دتحجج رو : جرو || ن ناف : نكي ملنإو

 س « براثيإ : اراثيإا (ه) اس ذإ : اذإ (:) سال ل : ريوللاف (؟) «

 الط (8) ه دجوفف ؛ « ن ©« س « د دذ>ؤتف : ذخونتو | | س نكميو : نكميدقو ( 7 ) هع مم ءاس

 م ضبّقي : ضيفي (94) مام ل : ناك ||م 5 :اه || سد :نأ )٠١( ضيفي :

 م ضيق ؛ اس ىضتقي : ضيفي || ن « د ىذلاو : ىذلا وأ| | م ضبقب )١1١( لضفأ : لمفأ

 سا :وهفرثآلا || م مألا : رثآلا | | هىعألا : كلذل || ه « ن )١١( د هيلإ بش نأب لم : ىلوأ

 )159١-؟١(والاى هب .. وه :  اس )١١( ةفلاحم : ةطلاخم || ن ةمكحلا : هللا
 هايفو : ايفو | | س لاحم اب : لاحلاب )6( همم : مسملا || ب ةيوادرس : ةيداوس || ه « س

 ( 5م6 سد : ىه||ن « د عضاوملاف : مضاوملاو 6 | | اس تارملا : تايئرملا



١6 

 سرداسلا لصفلا  ةيناثلا ةلاقملا )35

 « اهلك اهفرعأ اهنإف « في راصتلاو رئاظنلاو تالباقتملا عضاوم لثم « نيقلطملا لاطبإلاو

 . ةرهشلا نم اهرقأو

 : انلوق نأ ام هنإف ؛ ةيئزحللا بلاطملا ىف للمعتست نأ ىف ةعفان عضاوملا كلت كلذكو
 : انلوق ارومدم نوكيس كلذكف « رومشم وهف « رم: ىزأ لكذ « اريخ ةذل لك ناك نإ

 . كسفن هفرعت نأ بحي امم ةلثمألا رئاس ىف كلزكو . رشاه ىذاف « اربخ امةذل تناك نإ

 . ىرحألاو ىلوألا عضاوم كلذكو

 هلاثم ٠ هب عفتأي الف لاطبإلا ىف امأف ؛ تابثإلا ىف ىزج مدقم ذخأب عفتني اع نكل

 «ريخ ام ةذلو « ةذللا نم اريخ نوكي نأب لوأ ملع لك ناك اذإ هنأ : ىلوألا باب نم

 نكل : انلق نإ امأو . ريخم مع الو نوكي نأ مزلي مل « ريخم ةذل الو : انلق نإف ؛ ريخ ام ملعف

 ىواستلا باب نم سمألا ناك اذإ امأو . اريخ ةذل سيلف : تدتأ « اريخ مع سيل

 . ىبزابا لاطبإلاو تابثإلل حلصيف

 . ىرحألاو ىلوألا باب نم وه ىنزبا لاثم ىلع ىلكلا لعافلا عضوملا محو
 ىف ملعب امم اهضمبو « سايقلا ملع ىف ملي امم اهضعب تارركمت هذه دعب امو
 . ةروك ذملا مضاوملا

 ةيناثلا هلاقملا تم

 س ل :نأ || اس « س كلذلو : كلذكو (؟) ن « د رومثملا ىف : ةرهشلا نم ( ؟)

 اهنإ: امنإ (7) داك: تنك (ه) سد :انلوق||هءنءاس6سءد : وهف (:)
 اس اءزي : اريخ (م) هب (00) مه(« ن « م 2 س « دامأو : امأف | | د عفني : عفتي||اس
 : سيلف || م «س انجمنأ: تحنأ | | ب ريخ : اري 03 ساذإ : نإ || ن « « الرف :انلق (5)
 هدعب : هذه دعب )١( ه < م ءزحلا : ىنزحلا || ه « م لكلا : ىلكلا )١١( ن «© د سيل هنأ
 هنم : ىف 0-0 م« د تاركفوه«اس« سء متاروكتف : تاروكف || ه « س اذه دعب , ب هذه

 هريسإل نسحو هللا دمت سدارما نذلا نه ل ؟ نادم هللو قطملا نم سداسلا نفلا نم لح : ةيناثلا )١6(
 ه ىلاعت هللا دمت ل ؛ م نيملاعلا بر هلل دجلاو



 ةغلاثلا ّيلاقملا
 1 واج وس سس سس سس عساس جسر سا





 5 لدحلا

 ةثلاثلا ةلاقملا

 لوصف ةعب رأ ىو

 ةيسنحلا عضار'ا ىف ( ١ ) لصف

 حبصي نأ دعب ادع مي امتإ دحلا ذإ « دحلا ىف رظنلا لبق سنحلا ىف رظنلا نالو

 لاطيإلاو تابنإلاب مهتيانع رثك أ نييلدحلا نأ لع ؛ اسنج اسنج هيف ضرفام دوجو

 صأل مهتنطف ىل#: كلذلف « ةاواسملاو زييقلا مههافك دودحلا ىف اورظن اذإ مث « قلطملا

 مسالا مهفنل ديدحتلا ىلإ نوجوحي و ؛ لاطبإلاو تايثإلا مهنون اق نأل كلذو . سنملا

 « ىنبةح ريغ وه امو « قيقح دح وه ام اوفرعي نأ ىلإ كلذ سألا رثك أ ىف نودعتس الو

 نوكي نأ دعببال هنكل . ىواستلاب سكعنيو . مسالا مهفت وهام ىلع نورصتقيف

 دنع روهشملا وه امب سحأ دق نوكي نأ ةيملعلا عئانصلا تاروهشم مهم طبض نم

 باب ىف ملكتي نأ هل نوكيف « لصفو سنج نم فلؤم دحلا نأ نم : نييقطنملا

 . لصفلاو سنا

 لصف سندا مضاوم ىف ةلاثلا ةهلاقملا ب ةيسنحلا عضاوملا ىف لوألا لصفلا ةثلاثلا ةلاقملا ( 4 - ) ١

 ل.ألا لصفلا لوصف ةعبرأ ىشهو سنجلا عضاوم ىف ةلاثلا هلاَماا ؛ ن « د ةيسنحلا عضاوملا ضعب دارب ١ ف

ارإ لصف سنحلا عضاوم ىف ةنلاثلا ةلاقملا ؛ ةيسنحلا عضارملا داريا ىف
 نملا نم ؛ اس ةيسنحلا عضاوملا ضعب د

 هلاقملا ؟ ا ضع دارإ ىف لوألا لصفلا سنابا مذاوم ىف قطنملا نم ىلوألا هلجلا نم سدالا

 لثم ىف ىناثلا لصفلا ٠ ةيسنحل ةيسنحلا عضاوملا ضه دا 0 ا طاومىف ةثلاثلا

 مه ةيسنإا مضاوملا ا ٠ كلذ لثم ىف عبارلا لصفلا . كلذ لثم ىف ثلاثلا لصفلا . كلذ

 || سريملا : زيرملا (7) هي دنا :ذإ(ه)

 : نودع (9) د مهفتل : موهفتلإ| د « د نوحرخير درحريو ( م ( م(« اص ةاساوملاو : ةأو اسملاو

 :ا(١٠) اس ده ل : امو||ه 6 صا . قيقح ريف وه امو || م قي : قيتدخ !! م نورذعتي

 تاروجثلل :تاروهشدم ن
 ه6 ن2 ام ءد فلؤي : فلؤم 0( م
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 روهشم اهبف ىرح نإف « ةيماع ساحلا بأي ىف ةروك ذملا عضاوملا رثك أ نأ ملعاو
 ! .٠ فئيرعلاب ءانصصخ 4 فرص

 عوضولل ةكراشملا رومألا ىأ « فو هولل ةيساحنا رومألا ىف رظنب نأ عضاوملا نف

 نإ و « سنجم املج عضوام سيلف اسنج ضورفملا هيلع ل# سيلا- دجو.نإف . سنج هنأ

 ةذل لك اندجو نإف « ةذلل اسنج سبل ريالا نإ : انلق « ريحم تسيل ةذل اندجوف « ةذللا

 نأو . املج ماع لك سيل نكل « ماع سنج لك نإف « سيل وأ سنج هنأ ملعن مل  اريخ

 « ناك نإ امأو ٠ ساحب سيلف نكي مل نإف « وه ام قيرط نم لو# وه له : رظنت

 دقام لع ؛ اسنج نوكي نأ بجي ل وه ام باوج ىف ال وه ام قيرط نم وه المح ناكف

 نكلو « وهام باوج ىف نك نإ و - سنج روهشملا ىف دجوي, نأ دعبيال هنكل . تمام

 . اسنج نكي مل - طقف ةكرشلا ةهج نمال

 عضوملا فلا و . سنجي سيلف هقباط نإف « ضرعلا ديدن هقباطي له اضيأو
 لب « ضرعلا دح هقباادي وهف « وه ام قي_ط ىف الوم سيل ام لك سبل هنأ ىف لوألا
 . ةصاخنا دح هقباط امر

 « الثم تاذلاب فركلا نم عونلا ناكف « عونلاو سفجيل ةلوقملا تفلتخا نإ اضيأو

 لاضطبإلل حلمي اذهو . اسلح أ. خرف ام سان 4 كلذ سكعب وأ 6 سهوا ا نم سنكاو

 ملعلا اضيأو . سهوج جلثلاو « ةرفيك ضايبلا نإف « جلثلاو ضايبلا اذه لاثمو . طقف

 مع اس ةضاجملا ؛ ه6 ن ء د ةساجلا : ةيناجملا(؟) س ةيسنحلا : سفابا )١(
 اس لستملا ؟ د لسملاو : لستملاو || م « اس « ص ةعيبط ؛ ن « د ةعيطلا : هتعيبط || ن عضولل: عوضوأا (؟)

 تدجوف : ةذل انثدجوف || اس هاندجوف : اندجوف ( 7) معنءاس«دابم ل :دجو(ه)
 :ناكف )٠١( نءد امأن : امأر () د لكل ناف : لك ناف (ه) ه سيل : تسيا |: ن « د ةذل
 : ام لع )٠١( دا : وهام... بجي م (/)0-1) ن نع ؛ اسن ل : نم || د ناكو

 عوضذوملا : عضوملا (١؟) مع س« انج : سنج )١١( ا
 ه « م فلتخا : تفلتخا )١5( بدح ل دح )١4( هع م لو ١ لس ؛ اص « سلرألا

 : انجب || مضرف : اضرف || ن « د م : انطرفام || ه٠ ن سناهأ + : سيف )١0(
 م ساجب لس و ن « 126 ص ساب ؟ د سناب



 /1 ١ لد ةحخا
 م ل ملل سي اان بيس سس

 افاضم عضوملا اذه ىف ملعلا لج امإ و . فاض. ريغ ليهلاو « فاضم ىلعلا نإف « ليملاو
 ىف هلوخد نأ تماع دقو . رومماملا ةيح لم وه « تاذلا فاض.ا ةلوقم ىف الخاد ىأ

 هسنج مزلي ىذلا ءىثلا نإف « كلذ عمو ٠ رخآ قيرط ىلد وه ق.ةحتلا دنع فاضملا هلوقم

 . قح اذهو . هيف نافاتحم الو « ةئناضإلا هعون مزلي « ةفاضإلا

 . سنجمي اسنج عضوام سيلا « اعون عضو ١ دح اسذج عضو ام لع لمح ْنِإ اضيأو
 ناك « اسنج دحاوللو دوجولل لمج اناسنإ نأ ول : هلا'مو . طقف لاطبإلل عفان اضيأ اذهو
 ةقيقح ىلع لاقت عونلا ةقيقح تناكف « هلاحم ال هسفن ىن ادحاو وأ ادوجوم سنحلا كلذ

 . لاحم اذهو « سنألا

 سلف « اسنج عوضوملا هلع قدصي سلام ىلع قدصي ناك اذإ عوذلا نإف اضيأو

 قدصي اال دوجوملاو « مودعملا لم قدصي هلإف « نونظملا لثم ؛ سنجب اسنج عوضوملا

 ضورفملا سيلف «سنحلا عاونأ نم ائيش كراشال اسنج عوضوملا ناك نإذ « اضيأو
 « ةلاحتسا الو « دلل ةذللا دجوتال مث « ةذلل انج تكراسا لمحي نك . سنجم اسنج
 عونلا نكي مل مث « ةروصحم عاونألا تناك اذإ نوكي امنإ اذهو . كلذ ريف الو « اومن الو

 . اهدحأ ىف الخاد الو « ا.مهدحأ ال سنحلا تحت هلوخد ىدملا

 اعون عوضوملا توكي نأ وهو « لعفلاب نكي مل نإو ةوقلاب روكموه «رحآ عضومو

 لاقي امم رثكأ ىلع لاقي هناف « نونظمل ؛ اسنج عوضوملا هيلع لاقي امم رثكأ ىلع لاقي

 مواسم: .ه(5) اس« س امأو : انإو||ن « د نوك ذخأو : لعج امإو(١)

 : عضو ام( ه ) تع« دءام © سالف :الو(:) ن « دلع : تاع || ه ىلعو : ىلع || ه« ن

 ن« دناكف : ناك || ه« ص « د هلاثم : هلاثمو (1) د ل : انج عضوام || ن عضوملا

 : هناف(١٠) ناغيأ + :اذهو(م) م 2« ب تناكو : تناكف || سادجاو : ادحاو ( 7*)

 اهدحأ : امههدحأ(١) مومن :ارمت )١4( نيمءاسءداد :انج(١١) مدهنأب

 وهر : وه || س « ب عماومو : عظ_ءو (10) ه*م «( اس «© ب اهدحأ : اهدحأ || اس« ب

 ب ارركم : رركم ||ه6© م « اس
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 عونلا ناك نإ هنأ نم لبق ليق ام ةوقلا ىف هنآك ىهاظلا ىف مضوملا اذهو . مولعملا هلط

 . سنجي اسنج ضورفملا سيلن « سنها هيط لمج ال ام لع لمج

 وهو « رخآ ارابتعا ىضتقي دق « هيلد لم ا رثكأ ىلع هلمح ناك نإ : انلوق نكل

 تاءوضوملا عضوتف « هتاعوضوم ا.بنم دحاو لكل عم لب « ةئبلأ ةكراشملا ىلإ تفتثلي الأ

 كراشي كلذ نأ ةهج نم اددعرثتكأ اهن الف . كلت تاعوضوم نم اددع رثكأ هذه ةبيرقلا

 . سنج ريغ اسنج مضوام نوكيف « هتاعوضوم ىف اذه ةتبلأ كراش الوأ ةتبلأ

 . اسنج ضرف ام سيلن « سنجل مومعلا ىف ا, واسم اعون ضورفملا ناك نإ « اضيأو

 دوجوم هل لاقي ام لك دجوي مث ؛ سكملاب وأ « دحاولل اذج دوجوملا لعجي نك سنجب
 ىواستلا اذه ةيفيك امأو .اعون رخآلاو اسنج اههدحأ نوكي الف « سكعلاب و« دحاو هللاقي

 هجو ىلءرصتقنو « اذ>أ ذخؤي لب « نآلا هب لغتشن نأ بحي الن « دوجوملاو دحاولاو

 . ةيلاعلا مولعلا ىنف « ةقيقحلا نايس امأو . الشم هنوك

 , نافدارتم وأ نامزالتم امهنإف «رح'الل اسنج امهدحأ لوألاو ةلعلا لعج نإ كلذكو
 « سكع ريغ نم « ىناثلا دوجو هنع دوجوم 'هلعلا نم مه اذإ « نيمزالتم نانوكي امإو
 نإو ناممألاو . سكع ريغ نم « ىناشلا دوجو نع سيل دوجوم هنأ لوألا نم هفو
 . لزانااو دعاصلا رابتعا نيبام قرف نيرابتعالا نيب ٌنإف « نيمزالتم اناك

 نإو « ضارعألا ىف فلتخت لب « عونلا ف فلتختال ىتلا رومألا ىفرظنن « اضيأو

 طوطال: اسنج ممقنملا ريغ لعج نم هلاثم؟ سني وه سبلف ءاهعيهلب اسنج سيل اسنج نآك

 ساس : اش ضورفملا || سس ءال(؟) ما :نإ || ساس :لق(1)
 عضوم ؛ عضوتف ( 4 ) مدقف ؟ اسدقو : دق |! ن « د ىنعف : نكس( 8 ) نء د : سن ||

 د تاموضوم : هتاعوضرم ( 1) ن « د كلذ : كلت|| ن ء د اذهل : هذه( 0 ) ن « ددجوتف ؛ اس

 : لمص (م) نءدهضرف : ضرفاه(7) اس : ىيلف(10) ن 6 د لعجبف : نوكيف ||

 هع م « اسلاقيو : لاقي || مس : لك || ددجر : دجري || سكتلاب و : سكتلاب وأ || د لج
 ن « د هقيقحم : ةقيقحلا نايب )١١( د دوجولاو : دوجوملاو(١٠) ب نإ : ةيف#5 (9)
 ن « اس نوكي : نانوكي )١5( دن ء« د نافدارتمر : نافدارثم وأ || ب أدبملاو : لرألاو 01(

 || مناك و اناط )١6( اسد ٠0 سكع .٠.. مهفو || نءد ادوجرم ؛ دوجرم )١4(
 ن © د نإ: نم || ب سهلر : سيلف )١0( مهعنء سعد نإف: نإو )1١5( ن « د اقرف : قرف



 لدملل ١

 ىه فا الن « ةدوجوم تناك نإ ةم قنملا ريغلا طوطحلاا نإ ؟ ةمسقنم ريض ةميقتسم

 مسقأي ال ام سيل ذإ و . ضارعألاب لب « ةيهاملاو عونلاب - تماع يك ةمسقنملاو

 . اضيأ ةمسقنملا ريغل اسنج سبان « ةمسقنملا ةميقتسملا طوطخل اسنج

 . اسنج سنإبا سياف «رخآلا تحت امهدحأ سبل رخآ سنج عونلل ناك نإ اضيأو
 تحت اههدحأ سيل نيسذج ىف عقي دق ادحاو امون نأل« روبمشملا ىف كلذ زوج اهب ر هنكل

 نوكي نأ ىسعن . ادج اروبمم لاثملا اذه نوكي الوأ, ةليضفو مع مهفلا نأ لثم ؛رخآلا

 نقلا ىف انرك ذ ام نونظملا نوكي نأ ىسع لب « ملع مهفلا نأ نولبقي ال سانلا نم ريثك
 تحن امههدحأ سيل سن+ : ليقف ديز نإ هنكل . ةلخادخلا سانجألا لاح نم ىناثلا

 اذه عمو .اقح ناك مث « دانعلا نع لوقلا صاخ « هنيعب دحاو سلج تحت امهالو رخآلا

 الوم نكي مل نان ىل هلا وأ بيرقلا هسلج ىلإ سنج هنأ ءوضوملا ىدعتب نأ بجيف « هلك

 . سنجم اسنج عوضذوملا سيلن « وه ام قيرط نم نكي مل وأ عونلا عيمح ىلع

 « لم نإف ؛ ىلعألا سنملا ىلع لمي عونلا دح له رظنن نأ بحي هنإن « اضيأو
 قي رطنم لو# ىلعألا وأ ىلادلا سذابا نأ نيب ْنإف « تبْثملا امأو . اسنج سلما سيلف

 هنإف . سنج هنأل اتبتم ناك « ءىثلل دوبوم سنج عوضوملا نأ نيب مث « ةكرشلاب وهام
 . وهام قرط نم ال لمح طسولاو « وهام قب رط نم لم ىلاعلا نوكي نأ نكمي ال

 نأ لئاقل نأل كلذو . ىماعب سيل وأ ؛ ىماع عضوملا اذه نأ ىف ثحب عضوم انههو

 سنحلان كف 2 رح الل | هدحأ ضرع مث « نيعون ىلع لمح (-: ر سنحلا نإ : لوقي

 الوم برقأ سنج وه ىذلا عونلا نكي ملو « وه ام قيرط نم عونلا ىلع الوةم ىلعألا

 للدو لصفنملا ىلم لمع ةيككلا نأ : هلاثم . وهام قيرط نم لزنألا عونا كلذ ىلع

 بج الو . لصتملا هل ضرءعي ذإ « لصتملا ىلع لم دق ددعلا مث ؛ لصتملا

 :هكل'ا|ههل : اضج(4) اس ء اد س :ارخألا.... سيف (1 م ع) د :  ةمسقته رع (1)

 ساد : هع (9) ه « د اريثك :؛ ريثك (0) هالو : الوأ || م ةلضف ٠ ةليضفر (1) ه هنكلو

 « نس( داثج : سنج ):١( اص ىنلطبا : سناانأ )١( نهم :مهمر(و9)

 د برفأ سنج وه ىذلا هلع : طسولاو )١٠( اص ©« د ادوحبوم : دوحجوم |[|ه 6 ما« اس

 : لزنألا عولا كلذ ىلع )١9( ف 6 تن اس : برتأ(18) سم نيعوضوم يدون || م لمي لمس )١0(

 بلرألا : لزنألا || ن « هيلع
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 1 «ب م

 نم لوقمو « هل سنج هسلج نأ ببس ىلمتلل اسنج لصفنملا نوكي نأ كلذ ن.

 : لوقنف . وهام ىورط

 لم وأ « هتاذل لصتم هنأ ىلع اذوخأم نوكي نأ ٠١ لصتملاك ريخألا عونلا اذه نإ

 هلباقي ىذلا لصفنملاف « هتاذل لصتم هنأ لع ذخأ نإف . لاصنالا هل ضراع ءىث هنأ
 لاقي ال كلان , لاصتالا هل ضرعي ءىش هنأ هانعم ن5 نإو « هتايئزح ىلع لاقيال

 ضراعلا ىلع لافي مكلا لب « ايسنج الوق ددعا وه ىذلا هتاذل لصفنملا لعو هع

 . ايسنج الوق ءىثلا لع لاقي الو « ءىثلل ضرعي ام لوق لاصتالا هل

 تحن اريخأ اطون ضرفام لع لاقي ال « ددعلا وهو « هتاذل لصفنلا نإف اأو

 امهنم عون لكو « لاقي فيكو . ضرعلا, ال لاقي نأ نع الضف « ؤاطاوتلاب الوق ملا
 « ددع رادقملا نإ لاقي الف « مسالا رخآلا نم امهدحأل قش دق لب ؟ رخآلا سبا

 . لاصفناو ددعب لصفنم وأ « دودحملب « هتاذل لصفنم وأ « لاصمتا وأ

 كلذكو . ةيكلا عون هل ضرع هنأ ىلع اذوخأم وه ائيش لب ةيككلا عون وه سيل دودعملا مث
 هب نرق ءىث هب ىنع لب « رادقملا ىلع لاقيال ىذلا دحعلا سفن هب نعي مل نإ « لصفملا

 تمامام لع« ؟لا نم اضيأأ امون نكي مل « لاصفنا وذ 'ىهث هنأ هانعم ناك ىتح « لاصفنالا
 ةرمش لطبت ال ضارءألا هذهف . ةلوقملا نم تسيل « ةلوقملا ةهربط هب نورةم 'ىثلا نأ
 . ةهتقيقح لطبتال لب « عضوملا

 لفسألاف « وه ام باوج ىف لوقم لمالا نأ نيب اذإ تبثملا نأ : هب انكحام امأو

 ناكنإ وو بجاو قبقحي سلو رومشم مح كلذف« وه ام باوج ىف لوق.٠ هنود وه ىذلا

 اسرخآلا : ريخ“ ١ || مع اس :نإ(؟) ندع« د بيسو : بيس )١(
 م لصملا : لصفنملا (4) ساالوق ؟ دهلوق : لوق (0) ن تاذل : هتاذل )١( ن ءد : مكلاف (5)

 ن « درخالل : رخآلا (6) مهع6م ع اص« سء ب ام : امبم(9) س ررخآ : ارخأ ||
 بذوخأم :اذوخأم || ن «م « اس« سدا :وه(١1؟) ن لهغمو : لهغم وأ )١١(

 مه © ساذهف :هذهف(١ذ) م :مل(4) اه :هل(18) سس ىحو : ىلع||
 : لفسألاف )١0( د ةقيقح : هتقياح (15) ن «مء اس « د ضارتعالا : ضارعألا ||
 اس لوقي : لرقم ||ه«م اس :وه )١1( ن « د لفسألاو



 ا ليلا

 صخاالل نوكي مث « ةكرشلاب وه ام باوج ىف الوقم معألا نوكي نأ زوجم هنإف اروهشم
 ذئنيح نوكتف « مساب ىممف نيلصفلا دحأ عم ذخأ دقو « هل نايواستم نالصف نيلومحملا نم

 « سنحلا !ةعيبطل لاهكب سيل روتبم ءىش ىف كرتشن صخأ ىه ىتلا ةيهاملا ف تاكرتشملا عيمج

 دخؤت نأ بجيب «ةقياضملا هذهلك بالا اذه ىف قياضي نأ بجمال نكل . سنجم سيل لب

 ٠ روهملا ىلع

 وه ام قيرط نم اعون عوضوملا تحن ام ىلع لمي اسنج عضو ام ناك نإرحخآ عضومو
 اعم نالمجو معأ هنأ نيب اذإ هنان«تبثملا امأو .اعون عوضولل سنجم اسنج عوضوملا سيلف

 تناملا لمج نك ؛ اسنج مألانوكي نأ بجو ءوه ام قيرط نم عوضوملا تحن ام ىلع

 . ناوبحلا مسقي لصف تئاملا مث « سرفلاو ناسنإلا اسنج

 « انج باّكلا ذه ىف سنها لصف اولعجت لف « متقياض نإ نإ لوقي نأ لئاقلو
 نأ ىف اوقياضت الف ؛ اوقءاضت مل نإو ؛ عضرملا اذه لبق هر ذ مدقتام كلا نم ضرع

 ٠ سنج لصف ناك نإو اسنج تئاملا ذَحْوي

 هانلف ام ةهج نم ال هتياصفب روهشملاو رعش اذإلصف وهىذلا ىشلانإف الوأ امأ : لوقف

 ىفحن ال ة.سق رخآآ ىشن اممةنم هىشلا ةفداصم ةهجنم لب «وهام باوج ىف لوقملا ديدحم نم

 ىأ باوجف الوقم سيل هنأو« سنج ريغ نوكيىشلانأب ذكنيح مح « لصف هنأ روهملا ىلع

 ىرخألا ةهلاو «ةهل اءذهن.روعش نكي ل اذإو سنحلا لحم روهشملا ف لحال هنأو «وه ءىش

اكلاك وهام قيررط نم لمح امف وهام قي رطنم لملان وكيف «ةيفخ
 ٠ ء مشا كلذ نأ تايثإ ىف ىف

 مهفير امه سيل « وه ام باوج ىف لملاو « وه ام قيرط نم لما نيب قيرفتلا نأل « سنج

 : ىمس || ص : هل[ ن ءدنايرام : نايواتم )١( بصخألا : صخالا(١)

 : ةعيبطل || ن روجتم : روتبم || ن كرتشم ؛؟ د ةكرتشم : كرتشت (ع) ن ىمديف

 نوهف ل : باكلا() صاح :ال || نى د هنكل : نكل || ه6 ن « اس « س ةعيبط

 : مسقي || ب - : مث(9) نا د هالاإ| صولا : طرت
 هنإ : نإر(١١) اسالو: الف )1١( تن « ٠١ لضف : لصف|| د - : نإ(١٠) ن « د مرقي

 س هليصفب ؟ ب هليصفب : هتيلصفب )١18(  مرعشأ : رعش|| هء اس« بلوقنو : لوقه )١(
 :اذإ,(1١) اعنع:ريق || اس نإف : نأل(١١٠)  ن دردحملا : لرقملا )١4( ه ةليضف

 نعءو ام :ام )١0( تءدى: نمإ||ماف :ايف )١10( اص(6© بى ذإو



 لوألا لصفلا  ةتلاثلا لاما ا

 نييل دا نم لقألا هل نطفي امثإو « روهشملا نع لحجب سنها ىف مالكلا لب . روهمثملا ىف
 وه روبشملا لب . روهشملا ريف ىف اضيأ اهب رعمْشلال ىتلا سنها سمأ ىف ةيفحلا طورمتلا فيكف
 لوقملا ىلصفلا ةهسق ليب- ىلع هتاذب امناق سيل ىذلا وهام قيرط ىف لوقملاوه سنحلا نأ

 لوقملا ناك نإو « وه ىث ىأ باوج ىف الوقم ةتبلأ سيل ناك ام وه « وهام قيرطفف
 . اههدحأ, صوم لاك دجو, نأ بجي انههف . نيصصألا ند معأ وه امقررط ىف وه

 للمس .- عساف سجل

 مه«6نء«دناك هل ؛لب||نءد د :اطيأ(١) نام : نطفي |إه سنلج ؛ سنحلا )١(
 وه ام قيرط ىف لوقملا سيلو ل : لصفلا || س نم : ىف |ن ءدذوكي + : نأ (؟)
 صوصخملا ناك لب هنم عأ لس : وهاه (4) موه ام قي رط ىف لوقملا مماب صو سخلاناكا لب هنم معأ

 ماههر و ساهه : اههف (ه) م. اها :ام: امره (() ن ود ام يب رظ ىفلرقملا .٠



 ب لدجللا

 ىناشلا لصفلا

 كلذ لثم ىف (ب) لصف

 « ةيدوفلل اسنج ددعلا لمج نك لعفلل اسنج سنها لعجنم له رظنن نأ بجياضيأو
 ءىش ىنممب وه ىذلا درفلل انج هلعج وأ « طيسب ةيدرفلا باب نم لصف ةيدرفلاو

 ( هماونأ نم عونب وه سبل ددعلاو « ددعلل مدقم لصف اضيأ كلذ نإف « ةيدرف ىذ

 اريخأ امون ناك واو ؛ اريخأ اعون امإو « اطسوتم امون امإ ناكل امون ناكول ذإ

 هتحن ٠١ لم .الوقم ناكل اطسوتم امون ناك ولو ؛ ةصص“و ةئالث ىلع لاقي ناك امل

 . كلذك سبا هنأرحنآ عضاوم ىف تملع دقو . وه ام باوج ىف

 . روهثملا ىلع لصف وه لب « ىتاذ قيقح لصفب سبا ةقيقملا ىف اضيأوهو
 ناك ولو ؛ فن لب « عونب اضيأ ةيدرفلا عم ذوخأملا ددعلا ىنعي ىذلا دوفلا الو

 لرب تحت ام ىلع درفلا اذه لمي ناكلو « الصف ةيدرفلا تناكل اعون

 . وهام قيرط

 تنكالإو« ةيدرف وذ ددع هنأ هيف درفلا ىعم سيلف «درف ددع : .تلق اذإ كنأ معاو

 ناويح : تلقتنكل « ناسنإ ناويح : تلقول !؟ « ةيدرف وذ ددع وه ددع : تلق كنأك

 . نبي واستمي دذعلا اهعم مسقنيال ةيفيك وذءىث ىأ « ةيدرفوذ ءىث هلأ هانعم لب ؛ قطان نا ويحوه

 ددعلا اهعم مسقني ال ةيفيكوذ ءىش ىأ « ةيدرف وذ ددع هنأ هانعف « درف ددع : تلق اذإف

 لص لب «لومم هنأ ليو- ىلع سيل درفلا دح ناب ىئذوخأملا ىناثلاددعلا نوكيف « ني واسنمب

 ب هلمجو اطدس : هلل وأ طيس (:) مه 8« لصف ؛ س ناث لصف : (ب) لصف )١(

 « م,« ص س : ددمااو |! ن « د عون ود ىذلا : عوب وه سيل ددعلاو ( ه) د لعف : لصف ( ه )

 : عضاوم (8) ناعون : اريخأ اعون || اسارخآ : اريخأ (1) 26م عون : عونب || ه سيلو : سبل || ه
 :|هالرولو: الوء(١٠) س ةقيقحلاب : ةقرقحلا ىف (9) ه6 تن 6 م« أس « دمطوم

 || ن « د سيل : سيلفف )+١( مه هع ؛ ام بجي : تحن )١١( اس وه ل : ىذلا

 نء هنأ + : ىأ || ب ةيدرفو : ةيدرغرف|| س« بةيدرفو : ةيدرفوذ )٠9( ها : هن
 ن ةيفيك : ةفيك رذ || ندرف وذ ؛ م © ص « ب ةيدرفو : ةيدرف وذ || ماذإو : اذإف 015(

١© 
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 ىباثلا لصفلا  ةئلانلا ةهلاقملا ار

 ددعلاو .درفلا وه ىذلا ةيدرفلا ىذ ءىشثلادح ءزحب ةيدرفلا نإف ؛دح ءزحلا دح ءزج هنأ ليبس

 ةيدرفلا ىذ ىثلا لع اضيأ لمح الو « هتاذ ىف هبط لمح ال ىذلا ءزحلا ةيدرفلا دح ءزحج

 .فلس ايف تماع امىلعو ءاددع الإ دجوي ال ءىثلا اذه نأ جراخ نم معي لب ( هتاذ ىف

 .لوألا لاثملا ىف هبتلق نوكتت نأ كمزلي اك« ددعهنإ ءىثلل نيتسم تلق دق نوكمت الف

 سلو ؛ درفلا ددعلاو « قطنملا لصفلاك وه درفو « طيسبلا لصفلاكو هو « ةيدرف انههف
 : ددعلا نم عون اهنم ءىش

 عاونأ ىهف «رهاوج رهاوحلا لوضف نإ متلق دف مكن : لوقي نأ لئاقل نكس
 اذه ضرغلا ناكف ايناث امأو « روهشملا هب دناعي ال كلذف « الوأ امأ : لوقنف . رهاوحلا

 «نايبمتأب رهاوجل اهون سيل رهاوحلا ف قطنملا لمعقلا نأ تماع دقو . قطنملا لصفلا وه

 امون نوكي نأ عنمي الف « طيسبلا لصفلا امأو . عونلا هيلع لمحي ام لع لمح ناكنإو

 لصفلاو . قطنملا لصفلا ف انهه ضرغلا ام[ و . روهشملا هب طيحي سأ قوف اذه نكل
 هكراشب امع زيف نأ جاتحي امون نوكي ناكل « سنهلا دح هرهوج ىف لبقي ناكول قطنملا
 . ضارعألاب زيمتيف اصخش نوكي ناكوأ ؟ الصف ال « لصفب هتاذ ىف

 بهاملا تماعو « عونا فلاخم اذامب لل. ذلا نأ تملعو « اهتققحن دق ءايشأ هذهو
 . طوبضم ريغ فلتخم هنأ كدنع نكيظ روهملا امأو . كلذ ىف قيقحلا

 نم لثم « اعون سنج وه امو « اسنج عون وه ام لعج نأ ضرع لهرظنن اضيأو
 «لاصتالا نم معأ ءاقتلالا نإف ؛ ام جازم طالتخالا نإ و ؛ ام لاصتا ءاقتلالا نإ : لاف
 «لصتتف دحاو دح ىف ةكرتشم ةرات نوكتف « امهنيب دعب الو دجوت ىأ « قتلت ريداقملا نإف

 « نهدلاو ءالل نوكي ا « اعم لب ادحاو سيل امهادح نوكيف « ندا ةنيابتم ةراتو
 ضرعت الف « لاصتالا ىلع لاقي ال « ةساملا ىأ ءاقتلالا اذهو . ةساملا مماب اذه صخيو

 ه دادعألا : اددع الإ (؟( ناس : هزحلا )١( س ىه ىلا : وه ىذلا(١)

 مالو : الف(١٠) س لصفلا ل :اذه(4) د لوألا: الأ (م) حن سيل: سيلو( )٠

 : اضيأو(15) م تدلع دقو : تيلعو )١14( مزيميف : زيمتيف )١( ه2 م قرف : قوف(١١)
 نوودس :اه(١1) س طالتخالاو : طالتخالا نإ و || س ع : ام ):١( ص هنأو

 نءد صخيف : صخير(١١) ه6 سوءاملا :.الل )1١5( م6 م : اس اهني, : امي )١4(
 نة6دى :ىأ ||



 508 لدملا

 كلزك ناك اذإف ؛ لكش كدذهف « لوألا ىنعملاب ىلوق ام هيلع لاقي ا: لب « ةهمشلا هيف
 ؟ هل اسنج نوكي فيكف « ءاقتلالا نم صخأ الإ لاصتالا نوكي نأ لاحتسا

 ةتئاف ةريثك ماسجأ رواجن ىلع لدي طالتخالا ذإ ؛ جاريمالا نم معأ طالتخالا كلاذكو

 ضعب ىف هضعب لعفي الام هنم دجوي مث . سحلا نع ةن'افلا رواج نم معأوأ « سهلا نع
 ءاملاك « ضع, ىف هضعب لعفي, ام هنم دجوي و ؛ ةسارلا ةلماب و « ريعشااو ةطنحلا قيقدك
 ؛ جازملا مساب صخم اذهو . ةدحاو ةيفيك امل عمتمجم ىتح « لحلاوركسلاو «رملاو
 ؟ طالتخالل اسذج جازملا نوكي فيكف

 ةهلقتلا نإف ؟ نييئانويلا ةغل ف صخأ ىهو « ناكملا ىف ةكرفل انج ةهلقنلا لعج نكو

 . ةكرحلا كلزك الو ؛ ةدارإ ريغ نم وأ ١ ارسق نوكي ام ىلع ةعفاو ةغللا كلت ىف

 رثكأ نكي مل اذإ لصفلا نأل « طلغ دقف لصفلل اسنج عون وه ام لعج نإ اضيأو

 ! اي واسم نوكي نأ نم لقأ الف معأو

 ناف : معأ اعاد سنلبا نإف ؛ اطلغ دعبأ وهف « لصفلا ف سنكبا مضو نإ اضدأو

 . نييواسنع مدقنم اك « ءىش ىف نيابو « ءىش ىف كراشف « فلتخا لب « معأ الثم نكي مل

 تناك نإ و « هتميبطا ةضراع لب « ةتبلأ سنجل ةموقم نوكت ال للصفلا ةعببط نإف ددعلاو

 . تمأع أم ىلع هنيابت

 ريغتلاو « حازلل !ءوقم الصف طالتخالا لعج نك « الصف سنلبا لعج نإ كلزكر

 . هلقنلل اموقم الصف

 ه(© ن(«© م صخدا : صخأ الإ )١( م ةهجكلا روهثملا : ةبشللا )0(

 /:مث || مسملا: سحلا (:؛) اعمال عال تيءدو - :هلإ||

 :«م||نءدامانمو:ام هم دجريو (ه) ن امضعب : هضعب || ه اهنم : هنم || س

 نك :نكر (4) م - : جازملا نوكي فيكف () ن © س امضعب : هضعب || م اهنم
 نمو : نم ,أ (9) نءدمضاو : ةعفار(و ) ن « م« د ىراستملاكوأ ل ؛ ناكملا || اس

 :دمف||ن 6 ا :وه(١٠) ه © م هلقلا ل : هكرحلا || م كلرق ل ؛ كلذك || اس

 م عرب : مضر || اع « ب اضيأ : اأو )١١( ت © د نإ : اذإ || س رهف
 مة : هنيات )١6( ن ددعلاف : ددعلاو 00( دىفو:ىف(١١) ن كراشيف ؛ كراشف )١6(



 ىناثلا لصفلا  ةثلاثلا ةلاقملا ا

 اعون عوضوملازع لمت ةمسقملا هداوخ وأ سن لوصف نم ءىش ناك نإ « اضيأو

 ىله امل امنج نوكي فيك ددعلا نإف ؛ سفنلا لثم ؛ سنجمي اسنج عوضوملا سيلف
 ؟ ابيلع الو# ددعلا نوكي فيك لب ©« جوز الو درفب سفنلا تسلو - لاقي ام

 ةلخاد ةيلإلا ةقيقأا لمجم ن؟ « سنحلا ةهبط مفرت عونلا ةعيبط تناك نإ اضيأو

 ءح تعفر اذإ اهنإف « ةيثالثلاو ةينيثالا ةءربطب اذه هلاديو « تالوقملا نم ةلوقم ثحن

 نوك عفر لب « دودحولا عفر ال عنرلا ذخأ اذإ هنكل « سنج ددعلاو . الصأ ددعلا مفر

 كلذ ىف لاملاو . مس ملف الإ و « مضوملا اذه لس « هتيه ١١ ىف اددع ةتبلأ رخخآ ددع

 . تملم ام ىلع

 سنجم اسيلف « اعون عضو ام قسو « نالوزي دف لصفلاو رسملاا ناك نإ « اضيأو

 1 عونلا لع لاقي سنهباوأ لصفلا دض نك نإ كلدكو . رهاظ اذهو ؛ لصف الو

 « ةتبلأ اسنج عضو امم ءىثث ىلع لم ال ءىثث هيلع للي دق عونلا ناك نإ اضيأو
 ؛ ةايلاو سحلاو كاردإلا اهيلع لمي سفنلا نأ : هلا'» . سني اسنج عوضوملا سيلف
 ٠ كلزك دادعألا نم ءىش الو

 « قاقتشاب لب ؤطاوتب لمحم سيل ا اسنج عوضوملا ناك نإ « اضيأو

 « اعون عوضوملا ريغ رخآ عون اسنج عوضذولل نوكي 05 رك مل نإ ؛« اضيأو

 1 سنج سيلا

 ه هماوخ نم وأ : هصارخخ وأ || ن « د :  نم ئش |' م ائيش : ئش || اس تناك : ناك )١(

 نا :سفنلا(9) نا: املع(م-+) د سنملا :سنمب (١)ه « نس ء«د لمت ال : لمش ||
 : اهنإف || س ةينالالا : ةيئالثلاو ( )٠ سا : لمجي (4) ن « د س : هدملا ||

 نءدمل : مف (0) م ةيهام : هتيهام || نو و : ةتبلا () س اذإف

 :ال || مع اس سس :دق )١١( نىم « اس «و ل : امون مضرام قسو (9)

 ماس : نأ نكمي )١5( م عضوملا : عوضوملا(١١) اسامه: امم )1١( اس هيلع : ىلع || اسالو

 نعال عب عود لاا 15. اهون شيول"



 لدملا ١

 مسالا كارتشاب همم اون نظي ام هريغ ىلعو هبط لاقي ام ناك نإ « اضيأو
 . سن# سياف « نيقيدصلا لاح ىلءو نيتمخنلا لاح ىلع « قافتالا لوق « ؤطاوتلاب ال

 هسنحلل سيلو هذ عونلل ناك نإ له هنأ وهو « دادضألا ةهج نم عضاو» انههو

 اذهو ؛ سنجي سبلف هيلد ىل< مل نإ هنإف ؛ سنأا هيلع لي سيل دضلاف « دض
 . تايثالل حلصي

 نكي مل « هيف نكي مل نإ هنان ؛ هيف عونلا دض لهف © دض سنجل ناك نإ « اضيأو
 « اذك ناك نإ هنأ ةمدقتملا لوصألا ىلإ مجري اذهو . ناك « ناك نإو « اسنج سنا
 . هسنج كلذ هدضف

 عونلا نوكي الف « لاع سنج وه لب « سنج هل سيل عونلا دض ناكنإ « اضيأو
 ىغبلي فيك هنأ فلس اق تمام دقو .رشلاو رياك « هقوف سنج ال « ايلاء اسنج الإ

 . اذه لمعت نأ

 سنج دضلا نوكي نأ رومثملا ف بجيف « دض عونالو « دض سنجل ناك نإ اضيأو

 « طسوتم هدضو ىنانلا نيب سيلو « طسوتم هدضو امههدحأ نسب ناك نإف ؛ هد

 ةليضفلا نيب ناك امل : هنأ لثئم لدم ديأ اذإ اصوصخ « سنجب سيل سنها نأ لبقيسف

 طسوتملا نإف . الف الإو « سكعلابو «طسوتم روجفلاو ةفعلا نيبف « طسوتم ةليذرلاو

 نيفرطلا دحأ نوكي الو « نكمي ال سنج ىف عقي نأ لاحم ال بجيف « نيعونلا نب ناكاذإ

 نيدذ نيسنج ىف روكي نأ زوجي سيلو . هل اسنج نوكي نأ ىف رعآلا نم ىلوأ

 نمضوم:مضارم(#) مىلعوأ:ىلعو(؟) ه كارتشالاب؟ نءدقافتاب :كارتشاب( ) ١

 مءاسس:نإ(7) مءاس - : نكي ملهيف(5) تذنإف : نإ هنإف(1) ىس هنإو : هنإف( 4 )

 س اسنج : سنج ||ه« د لب :الإ(١٠) م عون ؟ ه6 ن ءاس « ه امون ل : عونلا (1)

 د تاروبثملا :روبشملا || ه« ن« مء اس ©« دبجيو : بجيف )١0( اساس : لت نأ )1١(

 نييف )١1١( ن « داذإ : امل || ه لبقيف ؟ م لغتشيف : لبقيسف )١4( نءدد:نأ ]||

 «دهيب ل- : ىلوأ )١١0( د قي رطلا : نيفرطلا || ن « د نأ نكمي الو : الو نكمي ال 150

 اسال نأ ىف : نأ ىف || ه« م« اس
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 ىباثلا لصفلا  ةئلاثلا هلاقملا

 دس ممل سل مسا هةدسسسسل

 لني

 نوكي هلاعال سنا كلذف «رخآ سنج ىف ناك اذإو ؛ رحخآ سنج ىف نوكي نأ بجنف

 . نيفرطلل عونلا اذه ةبسانم نيفرطلل ابسان»

 نوكي ءىش لك ىلع عقي و « اماء نوكي نأ نيسفاا نبب طسوتلل دن ال هنإف « اضيأو

 نأ قأا نإف ؛ روهشم اضيأ عضوملا اذ_هو . نيءونلا نيب ةبسذلا طسوتم ةلاحم ال وه

 ائيش تفرع دقو . اهعم طسوا لا نأو « ريغ ال دحاو سنج ىف عت اإ تاذلاب دادضألا

 . فلس اهف اذه نم

 ناكو « ايدوجو ايقيقح اطسوتم نيدضلا دحأ نيب طسوتملا ناك نإ : رخخآ مضومو

 نأ بجي لب . سنجي سنا سلف © نيفرطلا عفر ىنعمب اطسوتم نيرخآلا نيب طسوتملا

 ىلع لمج ىدوجولا طسوتملا نوكي نأ بحجب هنأل كلذو ؛ دحاو سايق ىل سعألا نوكي

 باج ىف كلذكو . ىدوجو طسوتم هلع ل# ىدوجولا طسوتملاو « ىدوجو طسوتم
 . روهشم اضيأ اذهو . ىدعلا

 عقي سياو « طسوتم دحاو سنج ىف نيذللا نيدضلا نيءونلا نسب ناك اذإف « اضيأو

 . قأ ا ىف هل دانع الوءروبشملا ىف دناعي دق اذهو . سنجم سنا سيلف « سنحلا كلذ ىف

 امهو « ةليضفلا ىف وه ذإ« امممنج ريغ ىف روجفلاو ةفعلا نيب طسوتملا نإف روهشملا ىف امأ
 نافرطلاو طسوتملا نوكي نأ بجو « قحلا امأو . اذه ىف ٠١ تفرع دقو ؛ ةليذرلا ىف

 . رخآ ملع ىف هنايبو ؛ دحاو سنج ىف

 . سن سنكبا سيلف ء دض عونلل سلو « دض سنه ناك نإ هنأ : رحخآ مضومو

 اذه دناعيو . ةتيلأ ةيقيتح دادضأ سانج الل دجوت ال هنإف ؛ رورشملا ىف اضيأ اذهو

 ع ل دض ال ةدعملا ةرادتساك ام ضرمو « ,ضرملا داضت ةحصلا نإف ؛ رورشملا ىف اضيأ

 لباةه ىئثزح ضرم لكاو ؛ الباقم امد لب « ةحصلل ادض سيل ضرملا ةقيقحلا ىف نكل

 . مسا هل نكي مل امبرو « ىزح

 ؟ س ىمعمل : ىنعمب || م « اس طسو م : اطسوتم (8) دا :رخآ سنج ىف ناك اذإ و )١(

 م6 اس ىذلا ؛ ب نيذلا :نيذللا || ماذإ ؛ س نإف : اذإف )١0( امال كح سأل 80 م« اس ىنعم لا

 : ةرادتساك || اس ضم نم : ضرمو || هءمءاس نأب : نإف (1و) صا : اضيأ(18)

 نادك : مما هل )5١( مدض : ادض )0( ن « د ةزاد'ساب



 لدحلا 4/١

 سنتها تابثإ سمأ ىف اضيأ اهب عفتني دقف ( ةروك ذملا ةكرتشملا عضاوملا امأو

 . ىلاعلا نم عون لداعلاف « ملعلا نم ادون ةلادعلا ثناك نإ : هلاثم . هلاطبإ و

 «لعلا نم عون ةلادعلاف« ملعلا ةهج ىلع أمل اعون ةلادعلا ةهح ىلع ام ناك نإ « اضيأو
 , الف الإ و « سكعلابو

 ةعفنملا وأ ةيريملا دنع ةذللا لاح نإ ؛ لاقي اي« قاقتشالا عم ةبسنلا لاح ىف كلذكو
 « هل انج وأ « ةعفنلل وأ ةيريخل اعون ةذللا تناك نإف ؛ مفاناا وأ ريخللا دنع ذيذللا لاح

 قالا نم اديعب ناك « قافتشالا عم ةبسنلا نكت مل نإف ؛ عفانلا وأ ريخلا دنع ذيذللا كلذكف
 نكل « صاضثألا نم ناسنإلا لاك ناسنإلا نم ناورللا لاح نأ : هلاثم . ةربشلاو
 لاقي نأ الإ « صاخش“الل اسنج ناسنإلا نوكي نأ بجي الف « ناسنإلل سنج ناويحلا
 هنأ ىف صاخشألا نم ناسنإلا لا « هسذج هنأ ىف ناسنإلا نم ناويأا لاح نإ : مسو

 ملح اذإ الإ ؛ موزللا اذه ملعي الذ « قحلا قيرط ىف امأو . مزل؛ اذه مس نإف ؛ اهسنج
 ىلإ نيرادفمل ةبسنلا ملعت ال يك « تابثإلا ىلإ جاتحي الف « سنج امهنم دحاو لك نأ

 . نيرادقم انوكي نأ دعب الإ امهتي رادقم ىف نيرادقم

 نأ عون وه ملعتي نأ ناك نإ هنأ لثم ؛ قاقتشالا عم داسفلاو نوكلا لاح ىف كلذكو

 نأ عون .لحت « دسف نإ عون وه ىلا ناك نإ و . ركذي نأ عون وه ملعي نأف «ركذتي
 . تابثإلل ىهو ؛ كلذ ريغو لماوفلا ىف كلزكو . دسفي

 سنج ىف ةكلملا عم مدعلا نوكي نأ زوجي ال هنإف © مادعألا نم عضاوملا نحتملو

 هل مث « هيف ىدوجولا ىنعملا ىذلا سنخلا هدح ءزح مدءاا ناك نإ هنأل كلذو ؛ دحاو
 نءدامل:امل(9) هدق ؟ مدقو : دقف || د عطاوملاو : عضارملا || د - :امأو(١)

 نإف هنأ : نإف !| س ةذللا : ذيذللا )50( د ةعفملاو : ةعقتملا وأ || نءدناك امل: نإ(ه)

 نإف (ب-5) س ةذللا : ذيذللا || اس كلذكو : كلزكف 60 م نإ هنأو ؛ اس

 اس لاثم ؛ س « خب لثم : هلاثم )0( ه نع : لم (0) ن « د :  مفانلا .... تناك

 م سنج : هسئنج || س ناشإلا لل ؛ن - :؛ لاح )٠٠( م ناسإلا : ناسنإلل (9)

 م امهني, رادقم : امهتيرادقم )١6( ه6 م سنجب : سنج )١0( د مزلي : لعي )1١(

 نعطي : لمتيف || د لحلا : لحتأ || سس ه عون || هب + لعتي || سرعتب : عتينأ )٠٠(
 ن « د هنأ : هنأل(8١)  دسقفم : دسفي || )١(
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 ىناثلا لصفلا  ةئلانلا ةلاقملا 0

 ايمدع الصف ناك دنإو « مد ال دض وهن ايدوجو الصف ناك نإف « لصف ىنمم ةدايز

 لوصف نم هنرعب تئش لصف ىأ ةداي زال طرش سنملا ةعيبط هنمبط نوكن نأ كاذف

 سي هاف . عونلا مدع وه رخآ ءىش ةدايز ال طريب سذألا ةعيبطو « سنحلا عاونأ

 دوجوم (لباقم سعأ « اضيأ ةذص مداَغ انوا نإف ©« ضايبلا ةفصل امداع انوا ضايبلا مدع

 نوكي ال اضايب سيل نول هفلخو ضايبلا بهذ اذإ هنأف ؛ ضايبلا ءازإب فقاو « تاذلا
 ملو « ةيلارخآ ءىث فاخي ملو ضايبلا بهذ اذإ امدء نوكي امنإ لب « امدع فلاملا

 « دحاو سنج ىف ةكلملا عم نركي ال مدعلا نذإف ضايبلا نادقفو ةدام الإ كانه لصحم

 نوكي نأ ىلوألا لب « ىرحأ اهسانجأ نوكت وأ « سانجأ ا نوكي ال نأ امإ مادعألا لب

 ىنعم نم ةرقيقح ريغ اهسانجأ نوكتو « سانجألا مادعأ سانجألا ماقم اهنم موقي ام

 نءونك نب صأ ىلع المتشم الثم ناك ول رصبلا نإذ . همضوم ىف تملع ام ىلع « ةيسنحلا

 لاقي و « نيمدملا كنيذ معي ام سح مدع ناك « هلباقي مدع امهنم دحاو لكل ناكو « هل

 ىَّح امل اسنج قلطملا سحلا مدع نكي ملنإو « ام سناك ناكو « امهلك امهلع

 « سنج هل نوكي ال نأ امإ مدعلا نذإ نوكسف « اقلطم سهلا مداع رصبلا مداع نوكي

 . ةكلملا هيف ىذلا سنحلا هسنج نوكي الوأ

 هيا راشم ةكللل ساجو ريخأ ود ثيح نم ال ريخ'الل ليق امن هنأ : موق نظ دقو

 ( لعام اذهىف مع دقو .ةكلملاو مدعال ةكرتشم نوكت ةلوقملا نأك «بيرق وه ثيح نم لب
 نأ ةهج نم بيرقلا هنأ لع ريخألا ذخأف « مهن , اروهشم اذه ناكنوكي نأ هبشيوأ
 ىلع اذه ذخأي نأ بجي نذإف .ةدحاو ةلوقمىف ةكلملاو الثم مدعلا لعجي ناك روبشملا

 . اضيأ رومشملا كح

 ل : مأ || ن « د اماع : امداع( 4) ن « ذ س : هتعيبط ( 0( بذنإو :تنإف(١1)
 ه ايش : ئش || مه فاحلا : فلاحخلا (1) ن «د لباقمو : لباقم || مه 6 س
 « د اهعمو : اهم (9) اس :ال(+) نءىد  :دحاو!| د نادقف : نادقفو( 07 )
 ن6 و تاو ةطومن ف (66) 0 نمو. نع || ما : سانجألا مادعأ || ه6 ن « م « اس
 نسب : ىح || م امدع : مدع || س لكلو: لكل ناكو(١١) اد : هل نيءونك نيرمأ ىلع ||
 س ىف : ىلع (16) ننف ةيةفار# ذخأف || س مهني, ايف ؟.ه « ب ع: ميني || هدومشم : | سس سس : فوكي || م< سدير : هشيرأ )1١( تسير : بيرق (15) اس اراشم : راشم || لا ىخالا : ريخ الإ (16) ن « د ماع : مداع 6



 4١ لدملا

 نإو ؛ هيف عولا سيلف « هيف عونلا مدع سولو ؛ لباقم مدد شنجنل ناك نإ « اضيرأو

 سهلا تحت رمءيلاف « سحلا مدع تحن ىمعءلا ناكنإ : هلاثم . هيف عونلاف « هيف ناك

 انلق ام لع وهف قالا امأو ؛ روهشملا لعوه اذه نأ ملعت نأ بحيو

 سيل هنإف © لباقملا تى امهم. لرباقملا عضوي نأ بجي سيلف « ناضيقنلا امأو

 ؛ نراويحال تحن ناسنإ اللا نوكي نأ بجف « ناودلا تحن ناسنإلا ناك اذإ

 « ناسنإ ال تحن ناورح ال لب « ناويحلا تحن ناسنإ اللا نوكي نأ بحي اضيأ الو

 تحن ىمعلا كانه اي . ةتبلآ ناويح ال تحن ال ؛ ام ناويح ال تمم ناسنإ الوأ

 تحن اقلط» ناسإاللا ناك وأ © ناسأإ ال تحن ناويح ال ناك نإو « اقلطم سمحلا

 نأ قلطن نأ بم سيل هنأ ىلع . ناويلسا تحت ناسنإلا نأ نيبف « ام ناويح ال هنأ

 . ارارم انلق دق ام ؟ذتت لب « ةيقيقح سانجأ اهل بولسلا

 سيلا تالب اقتملا ف ضيةنلا نأ وهو : ةدئاف ثحبلا اذه ن٠ ذخأت نأ بجيو

 عضاوم امأو . طيسبلا وهو « ال و معنب لباقتلاو لب « طقف ةيضقلا سفن هب ىنعن

 « ةفاضإلا هل امزال وأ « تاذلا فاضم عونلا ناك نإ هنأ كلذ نف « ةفاضإلا لباقت

 تملع م ؟ روهثملا ىف وه اننإ ساكعنالا اذه عنمو . سكعتي الو ؛ سنحلا كلذكف

 سنج ةيفكلا نأب لوألا محلا دناءي دقو . اهنف لبق امو « ملعلا تايئزح لاح نم

 ةيفيكساو . هتمزل ©« ادلع تناكف امون تصصخمل اذإف « ةفاضإلا همزلت الو « ملعلل

 ةفاضإلا ريغ ىهف « ةبسنلا ءاحنأ نم وحن ةفاضإلا ام قحلت دق ناك نإو « اهسفن

 م امهر : انبم|| م6 نس ءدنامقلا : ناشيقلا (4) ساس :ره (مز»
 || ه ناورحالا : ناويح ال || اساس : تحم (.) نءيد :  نوكي نأ (ه)

 :الاه (07) ن ناويح ال : ناوحلا|| ن«م(ء6 سءدء« بدناسنإلا : ناسنإ اللا

 ع س © د © بذاك اذإ : ناك وأ () د قاطم : اقلطم ( م) ه ناويح ال ام

 : ضرقنللا )١58( نويواد . ام[| ن « د تحت هنأ : هنأ تحب (١٠-و) ن ناك اذإ وأ

 1 1 ا عمر ل قع لناقااون لياقلاو || طوحا م كب 0 م ضيقلا

 مرسلا :رطلا (10)  تيطرو ؟ نيو ؛ه 6 دعو: عمو ()6) تءدنأ ((:)
 تناكف || نا« د لعلا : لعل (10)

 ناك نإو (1) ث © د ةيفيكلا امأو : ةيفيكلاو || س ناكف :

 ه ةفاضإ : ةفاضإلا || ن «© د ىهو : ىهف || نا : ءاحنأ || نءد دقف : دق
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 . يناثلا لصفلا  ةئلاثلا ةلاقملا ا

 هقحلت ال سنج وهو ماو « ةفاضإ هقحلت ام عون وهو سأرلا لب ؟ ةمزاللا

 ىف هيف حلا باوص اكل ْنِب دقف « قملا بلطت ثيح نم تنأ امأ . ةفاضإ

 . ىناثلا نفلا

 ضورفال ىلا ةيسنحلا ةفاضإلا نكت مل مث ؛ ءىشل افياضم عونلا ناك نإ « اضيأو

 ناك نإ : هنأ لثم . سنجم هل اسنج ضورفملا سيلف « ءىثلا كلذب اناعتم هل اسنج

 ملو فعضال انج فاعضألا ريثك ضرف مث « فصنا ىلإ سايقلاب لاقي فعّضلا
 « لاثملا ,م لبقي عضوملا اذهو . اسنج فاعضألا ريثك سيلف « فصنلاب قاءتب

 نوكي نأ بحي سدلو ©« فعضلا سنج دئازلا نأ, قا قيرط نم دناعيو « ربتشو

 وهو « عونلا فياضم سنج ىلإ سايفلاب نوكي نكلو ؛ فصنلا ىلإ سايقلاب
 سهلاك هفاضمو سنملا لمحبي نأ ىلوألا لب ؛ فصنلا سنج صتقانلا نإف « صقانلا

 سنابا نوكي نأ بحي سيل هنأب ةرهشلا لبق نم دناعي و . ريصبلاو رصبملاو « سوسهماو

 سايقلاب لاقيو « ةكلللا نم عون معلا نإف « دحاوع ى ىلإ سارقلاب لاقي هقوف امو
  ىلعلا نوكي نأ قحلا عنمي ال هنأ لع . ملاعلا ىلإ سايقلاب لاقت ةك-املاو « مولعملا ىلإ
 «سفنلا ىلإ افاضم نوكي نأ هل ضرعي ل ةكاملا نم صخأو لع وه ثرح نم

 . رنآ عضوم ىف اضيأ اذه تمام كن أكف . ةكلملا ىلإ ضرع. ام لثم

 ظفللا ىلع دئاز ظفلب لاقي سنا نوكي نأوهو « مولعلا ىفهل لخدم الرخآ عضومو

 « «ب” وأ “ ىلع”وأ « “ نم” : لثع« لصاوألاو طباورلا ظافلألا نم هل عوذوملا

 مث ظافلألا هذه نم هب قدلي هل عوضوملا ظفللا ىلع دئاز ظفل ريغب وأ « “ ىلإ ”وأ
 « اذك ريغ ىلع لاقي ريغااو « !:كل لاي ذإ فلاخملاب عضوملا اذه دناعي و . عونلا هفل اخي

 '”ىشل (:4) اس لك : كل || ه نيد : نيب || ن ء د امأن : امأ (؟)

 مرمتصو : رْمْشيو (8) ١ مافعفلا : فصلا (5) م ةيسنحلاب : ةيسنحلا || ه 'ىثلا
 : ةكلملا ىلإ )٠١( مه ىنعأ:ىلع )"١(  ن عونلل : عونا || ب فاضم : فياغم (9)
 دال :رخآ مطظومو 0151( ن 6 د در || ه6 ن6 اش كلل
 س لصاوألا ؛ د لصافألاو : لصاوألاو ! مدىف : نم || سا : عوروملا 10(
 : ريغلاو || د لاقي وأ : لاقي ذإ )١9( ب ىف : نم 2 ب “ٍسبر””* : "ب” ||
 ماهد»ءأوأ :. اههدحأو )0( م « ن ريغلا وأ



 م لد ىبا

 ةفاضإلا نأ قملا نأ ىلع . اذكل لاقت ةكلملاو « اذكل لاقي. معلا نإف « اضيأو

 ةكلملا نم امون ملعاا ذخأ اذإ لب « مولعملاوحن ىتلا معلا ةفاضإ وحن ىلع تسيل ةكللا
 - طقف ةكاموه ثيح نم ال مل: وه ثيح نم 5 ملعلا اضيأ ناك « هارحم ىرجأو

 كلذكو - هبهذم بهذي و هل ةكلام هنوك ببس « ءىثلل املع هنوك لف . ملاعلل اماع
 فهم ب هتحن عونلك وهو  فعضلاو « ءىش ىلع دئازلا نأ دناعي

 ( ةفاضإلا هبلإ هل اف الإ سيل هدوجو ام اهنم « ةفاضإلا اهمزلت ىتلا رومألا نأ ملعاو

 صمأ ىلإ ىرخألاو « هيفوه سيل ىمأ ىلإ ىه امهادحإ . ناتفاضإ هب قلعتت ام اهنمو
 وهو « جراخلا مولعملا ىلإ و ملاعلا ىلإ ةفاضم ةئيه « جراخ ءىشب ملعلا نإف . هيف وه سيل

 اهنمو . هلصاوي نأ نكمي ال رخآلا ىلإ سايقلاب و « هقرافي نأ نكمي ال اهدحأ ىف

 تماع اذإ اضيأ ملاعلاب نوكي نأ زوحي هنإف : ملعلا لثم « نيرسعألا الك هل نكسر ام

 ىف ادوجوم فاصغملا نوكي نأ اهيف ليحتسي رومألا ضعبو . اهتاذ سفنلا

 . فصنلا ىف اضراع نوكي نأ عنتمم هنإف « فعضلا لثم « ةتبلأ هيلإ ىفاضملا

 ىلإ هتفاضإ امم سنحلا نوكي نأ كلذ نم « عضوم اذه ةفرعم نم ثعبني دقو

 ءاقبلاو « معلا ءاقب رككذلا نإ : لاق نك . سكعلاب وأ « كلذك سيل عونلاو « هيف وه ام

ا ,مذتلل وه لب « هيلإ سايقلاو علل وه سيل ركذلاو « هيفو قابلل ءاقب
 .سفنلل وأ ىذامل

 ذخؤيف ؟ ملءلا ءاقب ركذلا له رظنن نأب « نيقلطملا لاطبإلاو تابثالل حاصي مضوملا اذهو

 . قاب معلا اهب ملعلل ةفص ركذلا سيلو ؟ قاب ملعلا اهب ملعال ةفص معلا ءاقب

 س © د «© ب كلملاوأ : ةكلملاو || مه «© اس ©« س (© ب ازكب : ازكل 6

 م اهارجم : هارجم () مى اس © ب ىلإ : ىلا || نء« د ىلا ل : ةفاضإلا ||

 ىثل : 'ىثلا (5) ن تحن : هتحن (ه) د كال : ةكلم || نء داملاع: الع (:)

 : هيلإ || م اف : ايف || ن « د اهدوجو : هدوجو (0) مه «© اس(« سا« ب

 3 قع د نهال نبيا د“ ىش ان ىلع || :ننااع فدش (أ) بر هذه ؛ د هيف

 : سارقلابو )٠١( نء د هنم : ةئره || م 'ىثل : ءىش || ن ءدىه:ره (9)

 نا : هيلإ )١0( ه ملاعللام ؟ ن « د لعلاب : ملاعلاب )١١( تن الو: ال || م سايقلاب

 مث ان رلعلا : لعل )١١( هن ع ماء اسءس هدد ره (16) باس : نم )١4(

 مادخريوم : ذخؤيف )١0(



 ثلاثلا لصفلا - :كائلا ةلاقملا

 همس سس سس

 ثلاثلا لصفلا

 كلذ لثم ىف (ج) لصف

 لعفلل اسنج تلعج ةكلملا نوكت نأ « اسنج عضوي. ام ام لطبب ىتلا عضاوملا نمو
 لعف ةكرملاو « ةيناممج ةكرح سحلا نإ : لوةي نم لام . ةكللل امنج لعج لعفلاوأ
 ةكلملاو « ةيناسفن ةكلم ركذتلا نإ : لوقي وأ . لعف أدبم سحلاو « لمف أدبمال
 . تان لاحب ال « ددجت لاحب ركذتلاو . لعفو ددجت لاحم ال «تابث لاحب ةيناسفنلا

 ةيناسفنلا ةكسالل اسنج لعجت ةرباصملا ىلع ةوقلا نوكنت نأ كلذل ةسناحملا مضاوملا نمو

 ةلادعلا وأ ؛فوحلا ىلع ةرباصم ةعاجشلا لمجي وأ ؛ ظيفلا ظك نم اعون ملا لدي نك

 تناك ذإ ؛ تاكلملا نيابت اهلك هذه َّنِإف . ةئيندلا حابرألا نم عانتمالا ىلع سفنلا رسدق
 © بغرت الو « فاء الو « ظاتغت الف « كلذ نم اءيش سفناا اهعم لعفنت ال ىلا ىهه تكلملا

 . ةكلملا ةايضف ال « سفنلا طبض كلذ نإف « هيلع ةرباصملا فلكتت مث كلذ امرت»ي نأ ال

 نع جراخ هنكل « هنع كفاي ال امزال ءىثلل اودحجي نأ كلذب ةهيبشلا عضاوملا نمو

 اسنج نظلا لعجم و « ظيغلل انج مغلا لعجب نك « هل اسنج هنولعجيف « هتهأاءو هماءةح

 « هبجوو همدقتي صمأ وه لب « هيلع الوقم الو ظيغلا سفن وه سبل مغلا نكل ؛ ق.دصتال
 نوكي مث « نظ الوأ ثدحم لب « قيدصت ىلع الوقم الو « قيدصتلل اسنج نظلا الو

 اسيلو « نيرحآلا نيرمألا امدقتي نأ مزاي نيرمأ نظلاو مغلا نذإ نوكيف « قيدصت

 اس لوقيو : لوقي وأ || دءادتبال : أدهال (ه) ١0ه م لصف : جلف (١؟)
 تناك ذإ || ما6 اس «د نع: نم )٠١( ن © م ع اس محلا : محلا (5)
 : اهم رثعي | مال نأ؛ هن« سعد نأالا: نأال (10) ب ل : تاللا

 : سمن )١6١( ن كنأ : نأ || س لئاضفلا:مضاوملا )"١18( حن سفنل : سفنلا || م ريفي
 د همدقم : همدقس || مه © ن «اس«ءد ا : وه || د هلوقم : الوقم || هاج

 م ةهلوقم ؛ ن ©« ص (« د لوقم : الوقم || مد(« نع« اس « س سنح : اسنج )١5(

 د قدصي : ثدحي ||



 مه لدا

 نع ليحتسؤ « دحاو داقتعا يد نأ م ال قيد.هتا اسنج نظلا ناكولو . هل نيسنجي

 . اممذج نم جرحنو ددعلاب ةدحاو بتال ءىثلا تاذ نإف , انظ ناك ام دعب انظ هنوك

 سيلف « سنملا هيف ام ريغ ىفعونلا ناك لب «عونلا هيف امف سنابا نكي مل نإ « اضيأو

 سفنلا ةرق نم ىناورلا فوحلاا كل « ام فوخ ءايهلا نإ :لوةي نم ل'م؛اسنج سنملا

 « ةيبضغلا ىف ظيغلا نإف ؛ رغو ملأ ظيفلا نإ :لوقي نم كلذكو . ةيقطنلا ىف ءايحلاو «ةيناويحلا
 سحل ١ نإ : لاق نم كلذكو . ىسايسلا ىف وأ ىناوبمثلا ىف مغلاو « سحلا ىف ىلألاو

 ههبش امو عضوملا اذهو . ةيناو,ذ كلتو « ةيركف ةئيثملاو « ام ةثيشم ىناويحلا

 . هدحو سنجيل نكي مل نإ و « نيقلطملا لاطبإلاو تابثإلا ىف عفان

 «ةهج نم لب ءاقلطم الوق عونلا لعلاقي سيل سنخلا فاك نإ هنأ ل

 ىلع الوتم نوكي نأ اههدحأ : ناذعم هنم مهفي ةهج نم هنوكو ٠ اسشج سأل ا سلف

 لاقي الو « سنملاك الوق ناسفإلا نم ءزحب ىلع لاقي, هنإف « وضعلا لثم « هلك ىلع ال هنْزح

 لاقي نوكي نأ ىناثلاو . وضع هنإ ناسنإلل ةتبلأ لاقي الف « هوجواا نم هجوب ةتبلأ هلك لع

 لاقم ؛ ناك فيك وأ « ايلوأ ءزجيل اضراع ناك ءاوس « هيب ةهج نم نكلو « هلك ىلع

 ىت> «ةمسج رداظ لجأل سوسحم وه امإ ناسنإلا نإف «سوسحم ناسنإلا نإ : لاقي ام

 سيلو . ناسنإ ءز نكي مل نإ و « اسوسحم ءزحلا كلذ ناكلو هسفن نع همسج لصف ول

 همسج لصف ول هيلع لاقي ال ىنملا كلذ فراك امير هنإف « مسقلا اذه ىف اطرش اذه

 . ءزحلاب هقاعت نوكي فيك هنأ مهفنل كلذ تدروأ امثإ نكل ؛ حبحمملا لثم

 ةكرتشملا هترهام نوكتف « اقلطم هتاذ ىف ءىثلل اسنج سنحلا نوكي نأ بحي دلملابو

 هنإف « هّنزج لجأل لب هتاذ لجأل ال هتاذ ىلع لاقي ام امأف . اكرتشم افي رعت هتاذإ ةفرعملا

: 
 ليحتسيف || م ناكو : ناك ولو || ه اهل : هل || ص سنجب : نيسنجم

)١( 

 مره:هف (0) ه جرو : جرو || س ادحاو : ةدحاو || نا ؛ اظ(١) س ليحاساو

 ) ىاومشلا : ىناوملا (7) دا ؛ لاقنم (1) م ء« اس« ب ةيقطنلا : ةيقطتلا ( ه
 )١١( د هيبزج : هلزج

 مدح : نإ (9) د سنجحلا : سنجن (م) م(ءاس« م

 || نوع« ملثم ؛ ه © س هلاثم : لاشي || د هيج : هلزج (0) ن ءرزحلا : ءزج
 )١6( د نم ؛ س للم : نع )١5( ب مقل : ممقلا )١١( مخ تدرفأ : تدروأ

 || 0س ا : كلذ )١9( ىف امإف : امإهنإف
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 لثم ©« هريغ ىلإ هتاذ بدش"' ثرح نء هتاذ ىلع لاقي نأ امإو « هتاذ لع لوم ريغ امإ

 نوكي كلف ء ناك فيك رخآ ريغ هل ثيح نم وأ « هريغ هأزج نإذ « هير ىلإ بسط نأ

 بجيف . هريغ بسح ال هتاذ ىف هل ىتلا هتيهام ميرص ىلع لمي هسنج نإف « اسنج لومحلا
 ءىث ةهج نم الو « هئزح ىف ءىش ةهج نم ال « تاذلا ىلع الومم سنحلا نوكي نأ نذإ

 . هل ضرام وأ هب لصتم رخآ ءىش ىف

 لمي مسا ىرإ : لاق الئاق نأكو « هنم جيم هنأك عضوملا اذهولتي رخآ عضومو

 لاقي ىلإ« رمفنو مسج نم بكرملا ةلمج ةهج نم هيلع لاقي سيلو« هساج وهو ناسنإلا ىلع

 مط نم ادون هصّخ ىذلا همسج نوكف « هصخ ىذلا همدج وهو : نيأزملا دحأ لم

 هنإ : هباو>' ىف لاق لوألا ملمعلملاو . اقطع هيلد لاقي الو « هئزمل انج مسحلا نوكيو

 دحي نأ زو ال هنإف © ءزحلا هيلع لم امالو « سنحلاك ةتبلأ ءزخلا ذخؤي نأ زوجي ال

 ؛ ملا وه ىذلا ءزالا هيلع الو# لكلا نوكفاالإو « سفن وذ مسج هنأ ناوملا

 . لاحم اذهو ؛ ءزحا وه لكلا نوكيف

 نينو: © ةيلنلا ةزعم ىم قمديق درولا لاقل ربو ىنلط عضزلاءاذه نإ *:لوقأز
 كتملم ام ركذتن نأ كيلع بج . ناسنالل سنج مسملا نأ روبشملا نإف « روهشمب

 ىذلا مسخباو « ناسنإ ءزح وه ىذلا مسا نيب قرفلا نم “ ناهربلا ” ىف ىذلا نفلا ىف ف

 ناوبحلا وأ ناسنإلا ىلع الو# ةتبلأ سبل اهدحأ نأ كانه نم ملعتو 4 نامسنولا سلع وج

 اه نرتؤا اهلجأل ىلا ةعيمطلاو هلاللاب وه ىذلا ىلامسحلا ءزولا وه سبل ناويملا نو

 ىذلا مدخلا كلذ هنأل ال « ميج عومجلا كلذو « اهعومحم وه لب ©« سفنلا

 , ءزل اره

 ماس : ناك || اس - : ناكفيك || باس :هازجنإف )١( | هرهدل :ثيح )١(
 - :ءىشىف (ه) اس اسنحجب لومىللا : الومم سنحلا (:4:) دا : ىلا ( )

 : ممج || د ةبكرملا : بكرملا ( 7) نناكنإو : نأكو || ساذهلا: اذه (1) ص وح( بن

 نءد ملعملا نأكف : معملاو || دءزحل : هلزحل || ن نركيف : نركيو (9) اس سنج
 با :ىذلا )١١( ن « د هدحو لس : ءزحلا || ه٠ مذخوي نوكي نأ : ذحؤي نأ )٠١(

 مهد م6 اس« دناسنالل : ناسإلا )١5( اس ىناهرلا : ناهربا )6( هلوقأف : لوقأو )١(

 ص سنج : مسج )١8( هه: اب )١7( هتاريخلاو : ناويحلا وأ || م معلاو : معد |
 ه © ن < اس هنأ : هب ألا||



 امى لدجلا

 قرفلا فرعتو « كانه نم كلذ فرعت نأ بجؤ « انبنطأو اذه ىف (نلوّط دقو
 عضوملا اذه ةمسس فرعتف « دحلا ءزج وه ىذلا مسحلاو 6 ماوقلا ءزح وه ىذلا مسحلا نيب

 « ماوقلا نزح وه ىذلا مسألا لب « دحلا ءزح وه ىذلا مسخلاب انهه ىنعي سيل هنأ ملعتو

 اهو « هل نازح امهنأ ىلع ناورلا موقت امهبو « ناور1لا ىف نيذللا نيئيشلا دحأو هر

 : سفنو لاح مسج

 ؛ اهيلط ةوقلا نم اعون  اهومذم وأ ناك ادومحم  لعفلا لمجت نأ : رحآآ عضومو

 ريصي ال ةوقلا نأل كلذو ؟ ارس ريغلا كل تايتقالا نسح ىلع ةوق ةقرسلا لعج نك

 ةوقلا تناك ولو « اريرش قراسلا اهبحاص ريصي ةقرسسلاو « اريرش ىوتلا اهحاص اهب

 ناسنإلا ناكو« رشلا ىلع رداق هنأ روهشملا نمو« اري رش كلملا ناكل « أرب رش ىوقلا لمجن

 قل مل « ةدومم ةراتخم ةوقلا سفن لب . رشلا ىلع رداق هنأ قا نمو « اري رش لضافلا

 لاحمو . تالباقتملا ىلع نوكت وأ ةوق نوكت ال اهنكلو « ملاصملا و ةدعم ىه لب « اثبع

 « هتاذل دومحلا لعفلا لعج نإ اضيأ كلذكو . ادومم اراتخم سنج ىف رشلا نوكي نأ

 تاياغلا نأل كلذو « لعافلاو ىوقلل اعون وأ « اهماع ةوقلل امون اهتاذل ةدومحلا ةياغلا وأ

 نوكي نأ لاحمو . اهريغل رثؤت ال ةوقلاو « هريغل رثؤي امم اعون نوكي ال « هئاذل رثؤي امو

 هانعم ناك هريغل رثؤت ةوق وه ثيح نم ناك اذإ هنإف « هريغل رثؤي ام سفج ىف هياذل رثؤملا
 تاياغلا نم "ىش الو « اهريغل ةرثؤم ةوق لك نأ اذه ىنعمو . اهريغل ةرثؤم ةوقلا ةعربط نأ

 ءىثلا نوكي نأ زوجي دقو . ملت ام جتيف « اهريغل ةرثؤم ىه اهتاذل ةدومحملا ةيقيقحلا

 كلذ لثم ىف ناك نإف ؛ كلذ لثم ىف عضوملا اذه سيل نكلو ؛ هريغلو هتاذل رثؤي دحاولا

 . قح ريغ روهشم عضوملاف

 ام ىذلا : ئيذللا ١) ْن : ىذلا || ننأ : هنأ (*) نعد تو : فرعتو )١(

 || اس نا.قالا ؟ دءامفالا : تادنالا 1 درورسلا : ةقرسلا 7١( ن « د هيلع ؟ م « ص امهلع : اباع 6

 ناهل ؛ د اي + :ريصي || مءاساهل: اي (8) 2 باارش : ارم د كلل || كلم ||
 قلحت/ )٠-١١( تروبهشملاو : روبثملا نمو () م اهل ل : قراسلا ||

 ب لاحنا نمو : لاحمو | ن «© د نكلو : اهنكلو )1١( س : |ادرمخ اراخحم

 ن «د ةيافلاو: ةياغلاوأ )١8( مادوممو : ادرمج || ه6 ن « د دوم ران : ادومح ارانخت 0(

 سنإ : اذإ || ماذإف :اذإهلإف )١6( هه« سةرثؤم :رثؤت || ن سيل ؛ دسيلو : ال )4:١(

 |سس : اهريفل ... ءىشالو (١!؟"برله)ا سد : اهريغل ... ىتعمو || د هعبط : ةعيبط 011(

 ب روومةمرغ : ر وبشم (1و) صال : هرغلو )14(
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 سيل سنحلاو « ارثؤم اراتم نوكي عونلا نإ مولا اذه نايب ىف لاق ىذلاو

 ؛ ىفازج لوق وهف « ةلأ ةرثؤ» تسيل ٌهكلملا نأ لم « ةكلملاو ةليضفلا لثم « كازك

 . لوصفلاب ةهو كم ريصنو ةراتخحم ريصن لب « ةهو كم الو ةراتخم تسيل هكلملا نأل كلذو

 نوكي نأ وه عنملا لب « هركي الو رثؤي ال رشلباو « ارثؤم عونلا نوكي نأ عنتمم الو
 . ارثؤم عونلاو « تاذلا هوركم سنحلا وأ « تاذلا هوركم عونلاو « ارثؤم سنحلا

 اذه عانتماو ؛ هريغل ارثؤم سنحلاو « هناذل ارث. عونلا نوكي نأ وأ « قح اذه عانتماو

 . ءارقتساو لاثم ىندأب ديؤت ىلا تاروبشملا ةل نم روهشم

 سنج امهنأ ىف نيصأ ىر» دحاو لك ىلإ هتبسن 'ىشناا نوكي نأ « رخآ عضومو
 ع رخآلا نود هل اسنج لعجيف « رخآلا نود امههدحأ ىلإ بسن مث « ةد.او ةبسن هل

 نوكي نأ بجي هذه نم دحاو ّنك ّنإف « عام وأ « عداه وأ « قراس : لافي ام لثم
 راتخا وأ « رت لو نكمتو ردق نإ هنإف « اراتخم نوكي نأ بيو . انكم ىأ « ارداق
 امداغ نكي مل  ةوقلا ىه ىلا ةردقلا ىنعأ تسل نك مل ىأ « ردقي مل هنك#أ
 . الصف رخآلاو اسنج نوكي نأب ىلوأ نيم. دحأ سيل مث . لعفلاب اقراسوأ اعاجنوأ

 .رحخآلا هيف دجوب ام ريغ ىف دجوي أمم دحاو لكو«رخآلاب مسقتب دق اممم دحاو لك نإف

 داو الو نوكي ال نأ امإف « را ال انكقم نوكي دقو « نكتب اال اراتخم نوكي دق هنإف

 اقةمحم ا|سمأ امهن» دحاو لك ناك نإ مث ؛ اسنجاممل ددحاو لك نوكي وأ « اسنج امهنم
 ةعيبط ىلع لدت مل « رخآلا ركذت مل مث « قراسلاك امون ضورفلل انج هتلعج اممأف ةيهامل

 ن «© د وه سيلف : رهف || ن « د ةليضفلاب : ةليضفلا (1) ساس :ارثؤم )١(
 م عمت ؛اس عمي : عني (4) س لصفلاب :لوصفلاب ( * ) د كلذ ىف اءز : كلذو ىفازج (م- ؟5)
 نء«دنأو:نأوأ(١) د تاذلا هركك ل :عونلاو( ٠ ) اس - : وه 1| ب ملا : عملا |

 اس لاثم : لثم )٠١( معءاسء«س«ءباد:نأ (+4) نع« اس «دعانتما: عانماو ||
 اسرخآلا :رخآلاب )١4( نع« ب نكمت : نكمميو )١١( هةدحاو : دحاو || ننإو :ناف ||
 : راتخي || ه« م « اس « ب نكمتم : انكمتم || م « ب راذع : اراخم (16) نا :دعار||
 ن ا :دعاور|| ناس : امبم(15١1) ثدح :دحاو || ناراآط؛ه(«مء« اسءد(« برام

 مال : مل || ن « اس « دضررفملا ضورفلل )١0( ه«6نءاس«ءدا :اسشج )١15(

 مص ظلال ||



 64 لدحلا
 روسو سس

 . ةليصفلاب ىلوأ سيلف ةيسنللاب ىلوأ امهدحأ سبل هنأ امكف . لائكلاب هيف كرتشملا ىنعملا

 هدوجو ىف طرش امهنم دحاو لك ناىمأ اهملع لمه رومأ ىف نكمي اع ةقيةنل اب مضوملا اذهو

 اههدحأ تبثأ اذإف . سمألا رهاظ ىف رخآلا نم هب صصات نأ, ىلوأ امم دحاو سيلو

 . رخآلا نم اسنج نوكي نأب ىلوأ سيل هنأ : لوقيو عزانب نأ ضراعلل ناك « اسنج

 نوكي نأ نكمي دق ءايشألا هذه لاثمأ نأ امأو . سنج وه سيلف « ا ذج رخآلا سيل دف

 "هلخادتم لوصفب ةثداللا سانجألا نم هركذ فلس ايف لوقلا وه اهبف لوقلافء«ناسنج اهل

 رارتخالا وه سنحلا نإف « قيقحتلا دنع لاثملا اذه ىفو « انهه امأو ؛ ىلوق ام مف ليق دقو

 ناكنإو « ةيلصفلاب اذهو «:ةيسنحلاب ىلوأ كلذ لعجي للعلا نم ةللعا لصفلا وه نكلاو

 . هيف لوقلا ليوطت عضوم اذه سيلو . هلعجم ال مومعلا

 ةبسن نم ةرسنحلا ىلإ نيرمألا ةبسن نوكن ال نأوهو « اذه نم بيرق رخخآ عضومو
 وه ىذلا مضوف طلغ دق نكل . لصف هنيعب رخآلاو سنج هنيعب امههدحأ لب « ةدحاو

 ملو « بجعتلا طارفإ وه ريحتلا نإ : لاق نك « امبنم سنج وه (ىل اسنج امهنم لصف

 لعفب ؛ ىوق ىأر لقي ملو « ىأرلا ةوق قيدصتلا نإ : لاق وأ . طرفم بجعت لقب

 ةوقلا لعج ىتح ؛ الصف ىأرلاو اسنج ةوقلا لعجو « الصف بجعتلاو « اسنج طارفإلا
 . هسفن وه نوكي ال ءىثلا ىف نوكي ىذلا ءىشلانإف «ةوق هيف ىذلا ىأرلا ال اقيدصتت ىأرلا ىف

 هسفن ىأرلا نإف ؛ لاحم اذهو . بجعتلا ىف الاع لب لاحم ابجعت ريحتلا لعحجي مل كلذكو

 بجعتلا طارفإ امأو . ريحتلا وهو : ريحتملا ف هسفن بجعتلاو؛ قيدصتلا وهو : قدصملا ىف

 « هدح اذه نإ لق ذإ « هسفن ريحتلا وه بجعتلا طارفإ ناك نإف . بجعتملا ف صأف

 ؛بجعتملا الريحملا وه بجعتلا نوكيف « هطارفإ هنأل بجعتلا ىف ادوجوم نوكي ريحتلا نإف
 نا :دحاو (؟) م : اس ةل يضل اب : ةيلصفلاب || م( ن6 اس © صح داسو : اف )10

 اذإف || مءام-:ه (م)
 له : دق || ن انج ؛ م سنجب : سنج (0) ن« داذإو :

 س لرقلاك : لوقلا | س  :روه (1) اسامهيف : ايف || ن« م ءاسءدءم

 د نكمل وه : نكفاار (م)( اسال ؛ه وه سنحلا 0070 س هلصاخلا : ةيداحلا ||

 ه شماه « ن « د اهبسن نارمألا : نيرمألا بن ٠١١( ص ع« بومطوملا : عضوم (9)

 م امهنيب : امهلم (١؟) ه شماه(«© نعيد ا : نم || م( اس اممبس ل : نيمألا ||

 ب لب ل- : ةوق || نالإ : ال )٠6( د - : الصف ىأرلاو اسنج ةوقلا لعجو ]:١[

 :بجعألا )١18(  دقدصتملا : قدصملا (09١ز) م كلذلف : كلذكر )١١( 2س هيف : ىف ||

 مه« ن طارفإ : هطارفإ|| اس : نوكي ]١١[ ن« اس« د اذإ : ذإ || م بجعلا

 تا نم : ره || م« ص بجعتملا : بحعتلا
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 ثلاثلا ىلصفلا  ةثلاثلا هلاقملا 00

 نوكي نأ ضرعي مث . لاحم اذهو ؛ نظي ىذلاوه قيدصتلا نوكي كلذكو . لاحم اذهو
 نظلا ةوق نوكنت نأو ؛ طارفإلا هيفو « طارفإلا وه بحءتلا ناك ذإ « اطرفم طارفإلا
 . ةيوقلا ىه

 نوكي ىتح موقملا ريغلا قحاللا لاعفنالا !سنج لعفنملا اولعجي نأ :رحآ عضومو

 ةايللا نإف ؛ ةيلزأ ةايح وه توملا مدع نإ : لوقي نك « هل ضراعلل منج عوضوملا

 نأ مهوتم مهوت ولو ىتح ؛ توملا .مدعهل ضرعيو ؛ هقحلي و همزليو هعبتي سأ ةيلزألا
 مهوتلا اذه نإف ؛ هنع توملا عفدف تئام ريغ هلعج هللا نإ مث ؛ تومي نأ ىلع ناك امش

 ذينيح نوكتف عنام هل ناك نإ ةجح هعنمت امنإ ؛ هعنمت ال لقعلا ةرطفو ؛ لوبةمو نكمم

 تئاملا ريغراص هدنع نم ءادّتبا هب ثدح دقو ( ريغتن ل ةرمتسم ةدحاولا هتاح

 ريغ تناك دق ةد.-اولا ةالا نإف كلذ عمو ٠ تئاملا ريغ ىنمم هل ثدح نيح كلذو

 تناك نإةيلزألا ةايهلا نأ مولعمو .توملا مدعب ةفوصوم تراص مث«توملا مدعب ةفوصوم
 امدعب تولل امداء ءىشلا راص دق نوكيف « ىلعأ هل سنج اقلطم ةايلاف توملا مدعل اسنج
 ةدحاو سنها ةعيبط .:وكن نأ ليحتسمو ؛ ددعلاب اهنيعب ةدحاو سنحلا ةعيبطو . نكي مل
 راصل الإو « تئاملا ريغو تئاملا ىنعأ « تاذلا انيابتم امه نيرهأل دجوت ددعلاب اهنيعب

 نيرصأ « ددملاب ةدحاو ىهو « لبقت ىتلا ةداملاك نيرصءالل ةعوضوم سنها ةعيبط
 اههنيب قرفاا تماع دقو .ةدحاو ةداملا ةعيبطو سن11 ةعيبط ذئنيح نوكتف « نيلباقتم

 ؛ تامكتسا دق لب « دسفت مل ةدوجوم ذئذيح نوكت ةادحلا نإف ةلمابو . رخآ عضوم ىف
 1 عونلا نع الضف « صخشلا ريغتس م دسفت مل اذإو

 نعد هنمو و سهيف : هيفر || ه«نءداذإ :ذإ (؟ ) ن « د كلذكف : كلذكو )١(
 ه عضوملا : عوضرملا ()( م انل ةوقلا ؛ بهوقلا : ةيوقلا (*) ن نكي : نوكب ||
 متوملا : تومي نأ (7) ساس :مهونم (1) اس ل ؛ نع« دىه : وه ||
 ن 5 و :  هع ,., مههولااذه (م - ا) م مفرف توملا عفرو : ترملا مضدف ||
 مل ام دعب ؟ ن « د نكي مل ام دعب ترلل + : ترالا || م دعب : مدعب )1١( هءسءهل:هب(9)
 :ددعلاب )١( نىلهأو د ىلجأ : لعأ )١١( ->مادعب : مدعب |[ ا- توملا مدعب ةفوصرم نلت
 : ةدحاو )١16( د نائيابم : انياب | ن ء« د مولا ىف إم : :دجوت(4١) م ددعلاف
 نع« ددق :دقو || نيد :  نيلباقتم (11) ن مولا ىف ذحؤت لح : ددعلاب || ن اهنيعب +
 داذإف : اذإو (١1م)



 لدجلا ١

 عبارلا لصفل |ء !

 ءاج دقو . لاعفنالا ىذل اسنج لاعفنالا اولءجي نأ وهو « اذه سكعرخأ عضومو
 نم هراكدتسا نأ مهوأو « اكرحتم ءاوه حيرلا لعج نم لثم هنأ لوألا مياعتلا ىف هلاثم

 ءاوها نأ نأ مهوب هيأ لالا رهاظف . ءاوه ”كرحوه لب « كرحتم ءاوه وه سيل حيرلا نأ ةهج

 ليجمتالامالا نكي ملرهاذلا اذه ىلع اذد ذخأ اذإ و ؛ يرلل اسنج لعجي نأ بجي ال

 خمدنلا 0 همشعف « لاعفنالل اسنح لعج لعفتملا لب « لعفنلل اسنج

 زوجم الو : ليق هنإف « هيلع لدي لاثملا ريسفتو . حيرلا نم اعون ءاوها نركي نأ هبش وأ

 . مير ريغو احير ددعلاب ادحاو قس ءاو | نأل كاذو « الصأ احنر ءاوملا نوكي نأ

 نوكي نأ هبشيف . رخآ سنج ىلإ هسنج نم جرح و « ددعلاب ادحاو هصخش قب ال عونلاو

 2 ءاوذا ىف ضرع ةةقأطاىق وه اعإو « كرحتملا ءاوهلل اسذج لاثملا ىف لعج حيرلا

 حيرلا لعمي هنأ ىله لدي رهاظلار . ءاوطا نم كرحتم هنألوأ « ءاوطلا ىف ةكرح هنأل

 ءاوملا ىلع كرحتملا ىل>و « ءاوهلا نم كرحتملا دارأ نركي نأ هبشو . ءاؤملا ةكرح

 و ىذلا ماعا ضرعا اذه طيس لعفتاا عوضوملاك هل ءاوطاو « ماعلا ضرعلا لو

 ءاود وه اكرحتم لب « اكرحتم ءاوه وه سيل حييرلا نوكي نأ بجي : لاق هنأكف « ةكرحلا

 نم ريدتسملا ود بادرحلا نأ اك« ءاوه نم هنأ هلصفو كرحتملا حييرلا سنج نوكي ىتح

 ءىش سياو ؛ ديدلا نم هلالا وه مودقلاو © توصلا نم عطقملا وه فرحلاو « ءاملا

 عوذوملا نوكيو « لكلا ىلع الوقم نوكي ءزحلاف الإو « اديدح الو ءام الو ءاوه اهنم

 م عونلا نأ :يرلا ن١ (0) ماد : لاعزنالا ىذل انجح || ه لمجمع : اولعجم (؟)

 : لعح (10) ما اذه (5) اس :  هيف |[ د رهاظو : رهاظف || ن« د - :وه ||

 ا ا ل ل ل
 همه ناك : ود 011( امن ل :  ددعلاب . ٠6. رضو احمر ( ٠ .-و) ن « د عونلاف

 ب كرام : : اكرحتم || ناد : وه )٠6( 0 يل ا

 : ىمطقملا )١0( |[ ناسللا  رحلا طمو : بادرحلا ] (15) ن - : كرحتلا ||

 ن نركيف : نوكيو )١8( 2س ىعطقملا



 عبارلا لصفلا  ةئلاثلأ ةلاقملا ١

 نأ هيف ضرخلا نأ ىلعو « ةهمللا هذه ىلع عضوملا لاثم رسف اذإف . بكرملا لع الوقم

 سايقلاب سهلا دحأ ود ىذلا « ماعلا ضرعلاك وه ىذلا عيرلا نم امون لءج اذإ ءاوحلا

 دق لوألا لعجلاب ناك نإ « ءاوملا نم كرحتملا وه حيرلا نأو . الع ناك « ءاوهلا ىلإ

 « نوكي نأ نع حييرلا اضي.أ مس ىنالا لعحلابو ؛ عضولل الاثم نوكي ال نأ نع لانملا م

 اضرع حيرلا نوكي فيكو . مسالا كارتشاب ىذلا ماعلا ضرعلا ال « اطيسباضرعو ةكرح

 حيرلانم عون ءاوملا نإ :لئاقلا لوق ناك نإ هنإ مث ؟ مسج حييرلا نأ مولعملا نمو « ةكرحو

 ؛ءاوه ريغ دجو, ال حيرلاو حييرلا نم اعون نوكي فيك ءاوطلا نأ نم « ىرخأ هوجوب لطبي
 . هجوأا اذه نم اضيأ لطب نأ اعنام كلذ سياف

 |-ريغ عضوم اهلاطبإل دجوي ال ىلا ءايشألا وحن ةدعم ةلاطبإلا عضاوملا هذل» تسيلو
 ناكا « حيرلا نم عون ءاوحلا نإ : لاق الئاق نأ ولف . ىد عضاوملا دحأ نوكي نأ لب

 دحاو و»و « حيز ريغو احن رو « كرحت. ريغو اكرحتم قبب ءاوملا نإ لوقي نأب لطبي دق

 . رخآ ءىش ىلع لاقي حير انهه وهو : ليق نأب لطب أول اك الاطبإ كلذ ناكو « ددعلاب

 ىريغ دنع نوكي نأ ىسعو ؛ عضوملا ةقباطم ىلإ لاملا اذه در ىف ىنرضحي ام اذهف
 لب عضوملا قباطي ام بسحب لاثملا اولعج نأ ىلع اورمسا دقف نورسفملا امأ .هنم ريخ وه ام
 نع ود ثيدحلا نأ ىلع لدت عضوملا اذه نعرابخألا ىقاب نأ ىلع. هلبق ىذلا عضولا قباطي
 . وهس وأ « ريبغت وأ « طقس خسنلا ىف عقو دق نوكي نأ هبشيو « اسنج لهج عوذوم
 نوكي مث « هانلوأ ىذلا ودنلا ىلع مالكلا نوكي لب ؛ اذكه نوكي ال نأ اضيأ هبشلو
 امه ذإ ءدحاو عْضوم محىف امهنأك «عضوملا اذه لبق لوألا عضوملا ىلإ ادوع هب لصتب ام

 سس :نإ || ه نإف:نأو )0 ن دحأ:دحأوه(؟) حن « د ضرغلا هنأ : ضرغلا نأ )١(
 «دبالإ : ال (ه) نع« دلي : مس (4) ن « د عوضولل : عضولل (4) هه ماس

 انااا عل (05)) ما :ماملا | 2 نءمءدنأ + :عن(مءاع
 س الولف ؛ ن « د ولو :ولف|| ن - : ىه )٠٠( ماس : نوعي || اسس :نأ ()

 اس لط اولاق : لطبأ ول )١١( مه © ن «اس(« سءدعء حي لاقي : لوقي )١١(
 لب )+١-٠١١( س اامأر:امأ ):١( مىف لصحب ؛ اس لصحب ؛ ه2 سرضح :قرضحم )١9(

 : نعإ| ن « سوء ب عضولا : عضرملا [|| س ىف : نع (16) ب قباطم لب : قباطي
 دوع : ادوع 16( ن « درشت : رييغت (11) اس : خسنلا ىف || م - : ىف || اس ريغ
 م امهذإ وأ ؛ ن « د امهو : امه ذإ || اس عضولا : عضوملا || معى اسءد



 1 لدحلا

 ضعب ىف نأ : اذه هانعم ام لوقي هنأ وهف « لصتملا مالكلا اذه ام امأو . دحاو مالك

 سانلا نإف ؛ كلذ ركنتسي الف « روهبسشملا ىف هنم نوكملا لع عوضوملا لمي دق ءايشألا

 نأ نوركتتسن الو « ىناوه كرحتم سيل كرحتم ءاوه مييرلا نإ اولوقي نأ نوركتتس ال

 ركتتس ال ءايشألاهذه ىنف . ىنوص عطقم اولوقي نأ ال « عطقم توص فرحلانإ اولوقي
 ابضعب ىف امأو . روهشملا نم ابيرق وأ ءارورشم اراكنتسا ءاوه عون وأ ءاوه حييرلا لمحي نأ
 هنإ « لوقلا اذه ىنعم ْنإف « دماج ءام جلثلا نإ : لوقي نك كلذو ؛ فالحللاب سصألاف

 ( هل اسنج ءاملا نكي مل ءام جلثلا نكي مل ام هنإف . ديدش ريغ وهف دماج ءام هنأ عمو « ءام

 كلذو « لايسلا كلذوه ةداعلا ىف لعفلاب ءاملا ذإ « ءام ناكلب « ءام سيل جلتلا مث

 . لءفلاب ادوجوم سيل لايسلا

 © ءامن نوجعم بارت نبطلا نأ نم لاقي ام اءزح عوضوملا نوكي امم رخآ لاثمو

 « ءا“ ةنوجعم اهنأ ةفصلا كلتو « ةفصلاب ابارت نركي فركف « الصأ ابارث نيطلا سلو

 بارتلا وه ىذلا ءزحللا وه نيطلا ناك لب « ةلمجا وه نيطلا نكي مل « ايارت نيطلا ناكولو

 : لثم « روهشملا ىف ةلملا ىلع قدصت ىلا تاعوضوملاف . ءاملا طلاخ ام ةهج نم

 نظاف « ألا ايف لكش اهنإف ؛ فرحلا لع توصلاو « بناكلا ىلع نامنإلا

 . اسانجأ

 نظن فيكف « تالو« تسيل اهنأ ةعرس روظيف ىناغلا طقلا نم ناك ام امأو

 فيكف « اسانجأ تسيل ةريخأ اعاونأ تناك امبير ىلوألا تاموضوملاو ؟ اسانجأ

مل ضرع اذإ ةيعونلا رومألا ضعبناك اذإ هنأ كلذو ؟عاونأ (مل نوكي
 - دحاو ”ىث ا

 ه(« دال: الف () م 6 ص هيف : هلم (م) ه « د الح : ايبلح )١(

لو ىناوه كرحتم || س ءاوه : ىثاوه )0 اس راكتس : ركتسي ||
 ن6 دال : نرركت ب ا

 (م اس © س6 درهو : وهف || دمقتو: مو () دوه عون : ءاوه عون (1)

 وهو ؛ ب وهو : وه || اس « داذإ : ذإ || اس ءام ناك ام : ءام ناك (ور ه6 ن

 ها ا عد دس : نم || تعد لش لل . و نس ني : ان مو م نأ

 نع مع د ةطلاخ : طلاخ )١64( ص : ناك || ه « م نرجعم هنأ : ةنوجعم اهنأ )0

 ه6 م( اسس هل: امل (9) د ةمرسلا : ةعرس || سا ؛بامل : ا (00)
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 بادرحلا ْنإف «٠ بدارحلا لثم مماب ىمسف - دحاو "ىثك ضرعملا كلذ عم وهو

 لصح اذإف « ةيمون ةعيبط  ملعت م  ءاملاو « ءاملا هعوضوم "ىش ةيلك لع عقي مسا

 وه سيل بادرحلا نوكيف؛ اب ادرج ناكو« ءىثشلا كلذ عيمجلل ناك «ةكرح نع لكش هعضوم ىف
 ىف دقفو « "ىثلا اذه لثم ذخأ اذإف . امهعومم لب « درحملا ءاملا الو , لكشلا كلذ

 . صألا لكشأف « سنحلا ماقم مقأو هعوذوم ْذحَأ « هصنج هديدحمت

 سلو . لوألا ةفسلفلا ىف انمام ام ىلع « دودح ةقيقااب امل سيل ءاشألا هذهو
 بكرت ىتلا ةكرملا ةيسنحلا رومألا نم امإ مل ةليختملا اهسانجأ لب « ةيقيقح سانجأ ام

 نأ امأو . هعضوم ىف تملع ام لطو « ةلوقم عم قلطملا 'ىشلا نم وأ « "ىش تالوقم نم

 « اطوضوم اهم نوكن ال ىذلا رابتعالا لع ذخؤتو « سنملا ماقم ةعوضوملا ةعربطلا ماقت

 ةيعونأ| ةعيبطلا كلت ةبسن ريصتف - قرفلا نم تماع ام لع  اسنج وأ امون اهب نوكن لب
 ىلك ىنعع صصخت نأ هل ضرع دق عونلا كلذ ناك ذإ «سنحلا ةبسنك هجو نم ذئذح اهلإ

 ةقيقملاب ضرعلا كلذ سيل هنأ الإ « ضرعلا كلذ نمو عونلا نم ةكرم ةعببطل موقم وه
 عضاوم ىف تسلع ام ىلدو « ةكرتشملا ةعيبطلا نم هب نرتقي ام موقي ال هنأل « الصف

 :٠ قيقحلا عونلا داحتا هتعيبط ىف ادحتم « صصخملا كلذ نوكي ال كلذكو . ىرخأ

 هرب وه ثيح نم ؛ صخشلا لع الوممو اعون نكن مل ةيعونلا ةعببطلا كلت نأ ار
 نوكم ال كلزك ؛ هعضوم ىف تملع ا ؛« قلطملا رخآلا ىنعملا ثيح نم لب « صخشلا
 لب « ضرعلا عوضوم وه ىذلا نيأزحلا وه ثيح نم هل سنك اكو فنملا ىلع الومم

 ص  :دحار || م ءىشل : .ىشثك || اس ضرغلا : ضرفلا || اس « سوه : وهو )١(
 ©« ن« اس ةموطوم : هعضوم (*) سا : مما (0) ن عد :  بادرحلا نإف ||
 نم لكش اهل لصح اذإ : ابادرج || ه « ن ء اس « س « د عيمجا : عيدجت || اس ريغ : نع || ه
 : دقفو || م ءاس «ص دح : ذخأ || د اهعومج :امهعومج || سس : ل ( 4 ) ن « د كر
 رأ ؛ د لكشأ : لكشاف || هء ن « ص « دذخأو : ذخأ || ن سنج : هسنج (0) ن «© ددصقو
 م « ن ذيئيح لس : رصتف || ند هيف ل : قرالا )٠١( م اهل : اب || ن لكشلا : ءىثلا || معن عم( اس ىتش :ءىث (8) د بكر : بكر )١07( ن لكشأ

 ب موهفم : موقم )1( م(م ءاس « حاذإ : ذا || ن « دا :ذتيح )١١(

: 
 داحنا || اس ةعيبط : هتعيبط ||ماس : ادحتم || م( مم © ص صرصخنلا : صصخملا

)١4( 

1 
 د داجإ ةعيبط : داحنا ه”ءيبط || م ذاختا هتعيبط ىف اذختم : داحنا هتعيبط ىف ادحتم || ص اداحنا

 ( 0151ن مضوم : عوضوم )170 م هعوطوم : هعضوم



 لدحلا ١646

 . ةتبلأ اءزج لمحل حلصي ثيح نه نوكي ال لومحلا لب . قلطملا رخآلا ىنعملا ثيح نم

 سنخلاك اهيف عضو ام نوكيو «( ادودح نوكت الو دودحلا هبشت ىتلا رومألا دحأ اذهف

 افننص ىمسي نأ دودحملاب لوألا نوكيو ؛ اسنج نوكي الو « سانجألا هبش
 . امون ال

 لاثمأ عضوت نأ لوألا ملعملا ركنأ « هانقرف ىذلا قرفلاو « هانلوأ ىذلا ليوأتلا اذهلف

 امم هلدجو « ايناث كلذ لس مث « الوأ سنحلاا ناكم ةربشلا رابتعا ثيح نم ءايشألا هذه

 هنوك وهو « ةجحب هتعنش ىلع هبن دق نيهجولا نم روهشملا ىفركتملا نأكف . قدصي دق
 نأ لاح ا نم هنإف « قحلا رابتعا ثيح نم اضيأ حيح كلذو . الوم ال اعوضوم

 . ةلملا ىلع الوم ءزبو عوضوم وه ثيح نم ءىشلا نوكي

 سانلا نأ ءارقتسالاب رهتشا هن الف « ةرهشلا رابتعا ثيح نم ايناث هيلع دعاسملا امأو
 و :

 اجوحم روهششملا رابتعالا نوكي نأ بجيالو . ءام بادرجلل نولوقي و « ءاوه حييرلل نولوقي
 ةربمثلا رابتعا عنمب الو . ادج قرقد ىماع كلذ نإف « سنج اهم وه ىتلا ةهحلا نييعت ىلإ

 . تماع ا « نيروهشم ضيقنلا افرط لعمي نأ

 ةهجلا كلتو « الوم نوكي نأ حصي ثرح نم ذوخأم وهف قحلا رابتعا ثيح نم امأو

 . تنيإت دق م« درفم رابتعا هلو « اءزحو اعوضوم هنوك نيب و الوم هنوك نيب قرفت

 لثم « ةربشلا ىف تريغت دق نوكن لب '« اهلاح لع تبثت ال ىبلا تاعوضوملا امأو

 دق ةرمشلا نإف « دماج ءام دمجباو « رجشلا ىف نفعتم ءام ريصعلا نإ : ,طوق ىف عوضوملا

 م26 نس 6 ب عطوم :عشو اه (؟) 0 نو دس : لمحل || ما :حلس )١(
 م-- : لوألا (ه0) نا : لوألا || ه « ن « د نوكي نأ بجي الو : نركي الو (م)

 هعيش ؟ ن « د © ب هرعس : هتعنش || ن نيهجو : نيهجولا ( 7) ما : هلمجو )١5(

 || م عضوم :عوضوم )( ه اعوذوم ال الوم : الوم ال اعوضوم (3) ص( بن ةجل : ةجحب || م

 : ىلع )١0( ه © سصرومساملاب : روجمثملا 0001( ص < ب امأو )000( س الرمح : الرمح

 نم : كلثو )١4( ن « د اروجثم : نيروجشم || ص فرط : افرط )0( مع6 ن ء درع

 : تنيب' || ه © ص اريخأ : اهزجو || ن هنوكو : هوك نيبو )١6( مه كلت نمو ؛ ن « د « ع كلت

 ن « د - : ةربشلا ىف || اس « س اهلاح : املاح (11) ن « د تبسي

 م نفمني : نفعت || ن6 د لوقي نم : موق ىف عوضوملا (7١)ه « اس © س ءىغلا : ةرهشلا ||

 م وا

١٠ 
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 : ةئباأ ةلوم تسل تاموضوملا كلت نأ وه ةربششلا رهشأ نكل . اهلاعتءا ىف صخرت

 اممسفن وشفلاو راهتشالل امإ : نيرمأ دحأب كلذو « ةربش نم ىلوأ ةربش نوكن دقو
 نكي مل مثروهثملا فلاخ اذإ قحلا نأل امإو ؟ اهنود لب ةبلغلا كلت ءىش ىف ابظ اذإ

 قحلا ناكو « ةداع طلغ وأ ظفل زاحجم وه لاقي نأل المتحم ناكو « هانعم ىف ايوق روهثملا

 تاروبشملا ةلمج نم اذه نوكيف « قفتا نم هماس ىتح هيلع هيبنتلا هيلإ عرمدب امم
 . هترمش تبلغ « هلبس ةقيقحلا نايب عيرص « اروهشم لباقم نك سىاف . ةفيعضلا
 هجوا اذه ببسب ىوقأ امهدحأو « نافلتم هيفرط ةرهش نإف روكذملا عضوملاو
 . ىناغلا

 ةئبلأ فلتختال سنج هنأ ىعدملا ءىشلل تاعوضوملا تناك نإ هنأ : رخآ عضومو

 ضيبألا تحت فلتمت ال اهناف ضيبلا ءايشألا لثم ءاسنج ىعدملا لوصف ةهج نم عونلاب
 عاونأ امهنأ ثرح نم نرافلتخم اسيل ابهنإف « جلالاو صخا لثم ؛ ةتبلأ عونلاب
 ضيبألا نامسقي نالصن امهالصف الو « ىعيبطلا ممل عاونأ امه ثيح نم لب ضي الل
 ةيضرألا هيضتقت لصف هل ضرعي ضيبأ نوكي نأ زوجي ال هلإف . ضيبأ وه ثيح نم
 ( ةّيضيب ألا لع ةئراط رومأب نانيابتي (امناف انيابت نإ لب « رخآ ضيبأ هب نيابيف
 نأ ىف ىذتقب هنات سنج وه امم دحاو لك نأ اذه ىنعا ؟ اهنع ةجراخ
 لصح اذإف ؛ ةلصحم سنحلا ةعببط هب ريصت أم ةعببط عم ائيش لعل دنع ىلصحمي
  هعضاوم ىف هئماعام لع  اررقتم اىمأ سنا ةعيبط تلصحمن ىنعملا كلذ
 صخأ ائيش نوكي نأ لقعلا ىضتقا « ناويح » : ليق اذإ هنإف « ناوبحلا لثم

 )١( ناكو|| نوهرأ:وأ (4) س:امنيسق (١؟) نءدالزمح :ةلرمخ :

 هلممإ| ص « ب ةيقحلا : ةقرقحلا (5) اس هبنلا : هينتلا ( ه ) ن « د ناك مت :٠
 ن « اس « د دلل : ىعدملا ( 9 ) ما« اس نأب : نإف || س مضوملاف : عضوملاو (؟) د

 ) )1١ضيبالل عاونأ اممنأ ثيح نم || ن « د نيفلتخم : نافلخي || م « اس « خي امهنأ ىف : اممنف
 ندءاد -- : ثيح نم لب )١68( ؛؟ اس« ساضيبأ :' ضيبأ(4١) ن « د هيجرت : هيطنقت

 مع« سوء(« باذه :اذه(١١)ن ةيضيب الل ةذراع : ةيضيب ألا ىلع ةئراط || ه امهنإف : (امااف [| م اضايب

 )070-515)( نء د ةعيطلا كلن' تلصح : ىنعملا كلذ لصح )١7( م ادرفتم ؛ اس ادرفنم : اررقتم ||

 ن ا« د ءىشلا ائيش || د ىضقأ : ىضتقا || ه6 س ناويحلا : ناورح
 م هعطوم : ةعطاوم )١4(



 ليملا ١41
0 

 اسمأ ءىثلا كلذ نوكي نأ ىنعأ « تاذلاب انوك ءىثلا كلذ ناويحلا نوكي « ناويلا نم

 ءرخآ مأ هيلإ مضنا دقو ؛ تناك ام ةيناويحلا نوكت نأ ال « اهتاذ ىف ةيئاويلا لصحم

 نهذلا دنع الصمم هنرعب ناويحلا كلذ نوكي نأ زاج رحآلا سعألا كلذ نكي مل نإ

 كلذ ةيناويحلا سفن نوكت نأ « الصح ناويحلا هيل ررقّس اهف بج لب « هسفن ىف

 . لصحملا ناويهحلا سفن هنإف « ناسنإلاك ءىثلا

 ضيبأ نوكي نأب ضيبأ وه ثيح نم صصخت مل اصج راص اذإ هنإف ضيبألا امأو

 كلذ « ضيسأ نوكي نأب ضيبأ وه ثيح نم ةعءيبطلا لصحم ريغ ناك ضيسألا كلذ

 امهج راص ىتح « لقالا ف - ضيبأ وه ثيح نم - ةمربطلا لصحم ريغ ناك ضيبألا

 لصحتم مأ وه صحلاو فيكو . صحلا كلذ سفن وه ضيبألا ناكف « لقعلا دنء

 ءازجأ نم اهزج الو «هتاذب هتاذ وه سبل جراخ ن. همزلي صأ ضرألاو «هسفن ىف تازلا

 صصختي -ضيبأ وه ثيح نم ضيبألا اذ سيل نذإف . لضف هيلع هتاذلو « هتاذ نم

 تاذ هيلع عمتجلا ناك «صصخت. هيلع ديز اذإ ائيئاضيأ الو «. صللا تاذوه نوكي نأب

 سيلف . هيلع ادراو وه ناك « هتاذوه ثيح نه صحلا تاذ لصح اذإ !صأ لب صحلا

 . صحلا تاذ لقعلا دنع ريصي, نأ ىلإ لصحت نأ ىف افوقوم ضِسألا تاذ نذإ

 || اسدقف : دقو || م « اس ناك : تناك || م(« اسناويحلا : ةيناويحلا||نءد'الإ: ال (؟)

 هنيغب ناويحلا || ه « ن « س « د كلت : كلذ () ه 6 اس« ص س ؛ ألا || ن الإ : هيلإ

 («س(د - : الصحم || ب هررقي : ررقتي (4) ه6 ن6 س ع« د هلصحم اميعب ةيناريخلا : الصحم

 مل (-9) م 2« ا- ناويحلا : ةيئاورلا || د نيرعت : سن الصف لن عه(« نيم ع6 اس

 « باضيبأ : ضيبأ || نء«د لب : نأب (5) اس ل :؛ اصجراص .٠.٠.. صصمختب

 اا قم نوكي نأب (خ0) 0س .:وفإ[|ه 6 ساس : ناك (07)م « اس

 ن« م «© د ناكر :ناكف (و) اس « ب اًضيبأ ؛ ضيبأ (4) ه6 نعيم( سعد

 : هلاذي|| ن «م عد  :هتاذإ| اس :وه )00١ م لصحم : لصحتم || م ء اس :وه |

 « دذإف : نذإف )١١( نيو سيد( ب هج: ||| نوه د :الو|| م« اس « د هتاذبو

 « س صصخ تؤ ؛ ب صصخت : صصختي )١0( م صصخم : صضخت || ه كلذ : تاذ || ن

 وهو نيم( اسءدمأ:|مأ )١0( م م 6 ام 6 ص س٠ هيلع || ها صصختم ؛ م

 م ةقوقرم : افوقرم )١4( نس سمأ



 عبارلا لصفلا  ةئلاثلا ةلاقملا ١

 « نول ” ليق اذإ هنأ «ةدالل سنحلاا ةلكاشم هيف طلذي ال ايف « اضيأ اذه لثمو

 كلذ نأ معي نأ بلطي وإ « اصيصخت بلطي لب « ةتبلأ اثيش لصح دق هنأب لقملا عاقي مل
 مسجوأ © ىن ممج ىف هنأ ىطعأ نإف ؟ ضايبلا تاذ وأ داوسلا تاذ هتاذ ىف وهأ نوللا

 هنأ هّن وه نوكت نأب هتاذ لصحي ابهس كلذ نكي مل « ردق ىفوأ « ماحلل ف وأ « فوسليف

 كلذ هل ضرعي كلذ دعب نوكي ىتح الوأ هتاذ بلطي لب « فوسليف ممجوأ ىن مسج ىف
 هسفن ىف للعلا دنع راص اذإف ؛ هنع جراخ صأ بسحب ال هتاذ ىف عقي امصأ عونتلا نوكز

 اذإو. هنم قئشي ام لاح كلذكو . هعوضوم لمه. مل نإ و هتاذ لص# اداوس وأ اضايب

 نأ امإ اهثإف « هعاونأ ىف هتحن عضوي ام فالتخاب ةئبلأ اعونتم ريصي سيل ضيسألا نا

 ىرجييامو ضيبألا سيلف ؛ ضيبألا ةيعون تسيل ةيعون ىف فلتخت' وأ « عونلا ىف فلتمت ال
 . اسنج هارحم

 الخاد وه سيل !مذج ضورفملا نوكي رأ نم ريذحتلا وه هيف ضرغلا رخآ عضومو
 لثم اذهو . همومع طلغي و « تايهالل مزاوللا نم لب « هيلع لمت ىلا ءاشألا تايهام ىف
 دوجوملا نأ انبب دق نحنو . ءىث لكل سنج دوجوملا نأ نافن امدنع دحاولاو دوجوملا

 نم امون نوكيس دوجوملا دحاولا ناكل اهلك :ايش'الل اسنج ناك ولو « ءايشالل اسنج سبب
 « دووم لك لع لاقي دحاولا نإف « هلك سنملاا لع الوقم كلذ عم نوكي-و « دوجوملا

 لكل اسنج دوجوملا نكي مل نإ مث . دحاو هتقيقح ىف وه تادوجوملا نم دوجوم لك نإف
 نوكي نأ امإ لحي ل « الثم تالوقلل اسنج ناك لب « دحاولل اسنج نكي مل ىتح « ءىث

 نيد :دق(؟)ن - : نول || نيود :الإ| نام : اهيف]|ه « س لامر: لمد (1)
 :ىن || امس : هنأ )0( ن«دوه : رهأ||هاصصخت :امرصخن )١( ن «د باطي و: بلطي ||
 : اببس (4) دا :فروسليإف. .٠ .٠ .مالىفوأ (ه ح ؛) م« ن « اس « دءانب
 ءانب : ىب || ه2 ن ةيوه : هتيوه (4) س « د« ب هنأ, : نأب || نءىثلا و ه« م « م ائيش
 س هل ل : اممأ|| ه « اس عونلا : عونتلا || د ضرفي : ضرعي (5) مه« نءمدعاس
 د اعوبنم : اعونتم (م) نءدلر :ملنإو (07) اس« س« درتآ لل : صأ (1)
 ||مءداس :وه||دهنم : هيف )1١( اس : ضيبألا سيلف || 0 ه سيل : تسيل (5)
 دحاولا : دوجوملا )١15( ن تاوهاملا مزال : تايهالا مزاوللا )1١( ه ديدحنتلا : ريذحتلا
 اسس : اسنج (19) د هلك : اهلك || ه اهلك ل : .ايغئلل || م سيل + : ستج || ب
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 نإف . نوكي الوأ « دوجوملا ىوس وأ « دوجوملا عم « اهلك تادوحولل اسنج دءحاولا

 . ةدحاو ةبترص ىف نابلاع ناسنج ءايش'اللف اسنج ناك

 هنوكو . اسنج سيل دحاولا ناك نإ و « كل فلس ايف اذه ةلاحتسا تملع دق تنأو

 ةطيرش هب نرتقب مل اذإ موزللاو ؛ ءايشألا تاههام ىف لخاد ريغ هنأل وه اسنج سبل

 . الصف نيذه دحأ لمحي نأ ىغبني ال كلذلو . اسنج ءىثلا لمجي مل ةهاملا ىف لوخدلا

 .تاالن« اناث امأو . همذوم ىف تملع اي « ةيهاملا نع نابيرغ امهن'الف « الوأ امأ

 امم رثك أ ىلع لاقي نأ نع الضف « سنحلا هيلع لاقي ام لك ىلع لاقي نأ بحي ال لصفلا

 . تالوقملا نم معأ دحاولاو دوجوملا نكل . سنملا هيلع لاقي

 ضيسألا نوللا دوجو لبس لص وه هتايئزج ىف امنج ضورفملا ناك نإ « اضيأو

 ءىثلا دوجو هنأ لم وأ « عوضوم ىف هنأ لع اهدإو « هل ادوجوم نركي ىتح جلثلا ىف

 اذهو . سلجم سيلف « عوضو» ىف دوجوم ن. اقتشم نوكي ىتح « جلثلا ف ضيسألا

 . قطاوتلاب سيل عاونألا ىلع هلو: سنحلاا ناك نإ اضيأ كلذكو . رهاظ

 كلن ىف ليق ام بسحب !متيلدجو اهتيمراعت نوكي نيناوقلا ةكرتشم عضاوم هذه دمبو

 « دض عونلل نوكي نأ كلذ نم . نيقلطملا بادلاو لاطبإلا ف لق ثيح « عضاوملا

 ؛ .سخألا ىف لضفألا عضو نكل « نيداضتم نيسنج ىف اهضوو « هنم لضفأ عونلاو

 نيرصصأ دنع هلاح نوكت نأ كلذ نمو . ةماظلا ىف ةرارحلاو « رونلا ىف ةدورلا الثم مذوتف

 سفنلا لعجي نأ لثم « بوجو ريف نم امهنم سخألاب هصختف « ةدحاو الاح نيداض»

 ؛ ةدحاو نيكسنلاو كي رحتلا دنع سفنلا لاحو « لمج !؟ كرها وأ كرحتملا نم اعون

 . سخألا تحن عضوي نأ نذإ لطابف . لضفأ « تابث وه ثيح نم نيكسنلاو

 )١( ت © م« د مرزللا نأ لعت نأ بجيف : موزللاو ( 4) م « اس دوجولا عم : دوبجوملا عم «
 هءغنءا-« س كلذكر : كلذلو (ه) م « اس « ب دوجولا : لوخدلا || ه شماه )١( ى

 بد : ليس || اس وهف : وه|! م ضور:م : ضورفملا (84) سا : هعطوم )٠١( طإو :
 مه« س امإ )١١( ما( دمطوم :عوضوم )١١( :نيناوقلا (1١؟) حن : ناكنإ

 نءددهذه : كلت "م م نئارقلا ' )١١( ص صخألا : ندحألا (16) ن دذلاو : عونلاو

 )15( اس ةيلكلا : ةبلظاا )١5( سصرصخألاب: رمخأ اب )١7( هع(« م 6 س كرحملاو : كرحا وأ
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 تهليضفلاو « ةليضفلا نم امون هلادملا تناك اذإ هنأ « رثكألاو لقألا نم عضومو
 نوكي امإ اذهو . فعضلاو ةدشلاب ةلادعلا فلتخت نأ ىنذيف « فعضلاو ةدشلاب فاتت
 لامهإلا ليبس ىلع دشألاو رثك ألا لبقت اهنأ املع قدصي سيل ةهليضفلا تناك اذإ اميلعت
 نوكينأال «ةقلطم هليضف اهنأل كلذ لبقت نوكت وأ ؛ ىلكلا رصألا ليبس لع لب « طقن

 نوكت نأ نيب قرفو . بحي مل نإ و « كلذ لبقت نأ نم اذ عنام ال ةليضف ىه ثرح نم ه
 ةعيبط نوكت نأ نيبو « ف.ءضألاو دشألا لوبق ه.زلي ائيث ريصت نأ !مأش نم ةليضفلا

 . تناك فاو « ةليضن تناك ثيح « رثكألاو لقألا لوبق اهمزلي ةليضفاا

 الف « لبقي ال سناباو لبقي عوناا نوكيف « سكملاب سعألا نوكي نأ رخآ عضومو

 (لبق ليقأ١ سكع « ايماع عضوملا ريصي نأ ىف انهه ربتعي نأ بجي . اسنج سنحلا نوكي
 ض.ب ىف لبقي ال ناك اذإ امأو . اسنج نكي مل ةتبلأ لبقت ال سنحلا ةعبط ناك نإ هنإف ٠

 اهتاعوضوم ضعب ىف كلذ ىف لبقت ال ةيفيكلا نإف « اسنج نوكي نأ زوجيف « تاعوضوملا

 . نوللا لث» هلبقي اهعونو « لكشلا لثم

 رخآلاف« امنج سيل اسنج نوكي نأب تالومحلا نم ىلوألا نوكي نأ « رخأ عضاومو

 مغلا لثم « امسنجي لكشي مث « عونلا ةبهام ىف لخدت رومأ ىف اذه لكشي ام رثك أو . سب
 نكي ملامو ء ال فنكو . ظرغ نوكي نأ ىف طرش امه. دحاو لك نإف نظلا لثمم ٠١

 نكيمل نإف . ظاتغا نوكي الف ماغأا نظ نكي ملامو « ظاتغا دق نوكي الف « متغا دق ءرملا

 امون نوكي نأب ىلوأ وه ام ناك نإ كلذكو . انج رخآلا سيلف « امهالوأ وهو انج مغلا
 , رخآلا كلذكف ؛« سنا ىف سبل

 )١( مرثكألاوأ :رثكألام )١( نيد دس :ضلر....ىغبنيف )١(كون:
 ب :صه(ه)نالل:الإ| نءدال + :نوك (4) ن « د تسيل : سيل || ن ناك

 هنأ وهو لح : لبق (1) س مزل ء اس « ب همزلي : اهمزي (0) 2-ما : نوح
|| 

» 
 د اسنج ىهنكُت مل كلذك ةلادعلا دجوت مل مث هلرضف ام.نأل وأ ىلكر محب فعضألاو دشألا لبقت ةليضفلا تناك اذإ
 نا ءد اهعوقو : اهعونو )1١( دع لام مديل(: 3#
 مدس :ال )1١( هرثك أ : رثكأو || ساس : سيل )1١4( د مضومر : مذاومو 0(

 م اظؤا : ظافا |[ دال : الف || ن مغلا ؟ م مداعلا : مافلا || ن « دالوأ + : متغا 015(

 مع م6 اس6 س كلذكو : كلذكف (14)
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 كاذو« نيسنجانوكي نأ قاقحتسا ىف ءاوس اذكو اذك ناك نإ : لوقف تبنملا امأو
 نوكي الف « سعألا سفن ىف ١٠أو . ممحلاا ماس اذإ مزلي اذهو . سنج اضيأ اذهف.« سنج

 «ءىشلل نيس رف ني ذج انوكي نأ قاقحتسا ىف نيءاوس رخآلا ند معأ اههدحأ سيل نائيث

 هنأ امهنم دحاو لك ىف حصي امثإ دحاولا كلذ ىف مث . ةل>ادتملا سانجألا ىف نظ ام الإ

 امهنأ الوأ نيبتي هنأ سيل ؛ ةيسنحلا ىف ءاوس امهنأ نيبني ذئنيف- « هسفن ىف سأل سنج
 تاذؤرظنلا نكي مل اذإ نكل . رسج اهم دحاولا نأ كلذ نم نيبتي مث ةيسنحلا ىف ءاوس

 نوكي نأ ىف رخآلا نم ىلوأ سيل ام.خ٠ داو لك نأ ملس نإن « ميلتلا ىف لب « سألا
 تدلو سنج رخآلا نأ ذئنيح مزل « سنج وه سنج هنأب ىلوأ سبل ام نأ ملء مث ؛ ادلع

 . سنج رخآلا نأ ذئنيح نأب لوقأ

 لثم؛ سنج ىلوألاذ « سنج ود ىلوأ سيل ام نأ ىلد ىئبملا عضوملا ىف لاخلا كلذكو
 سنجاضيأأ ةوقلاف ءامهنم كلذب ىلوأ ةوتلاو « سفنلا طبضل اسنج ةليضفلا تناك نإ هنأ
 ' اعم ناسنج نوكي الف « هسفن ىف صألا بسحب امأو . لسا بسح ىلع اضيأ اذهو

 . ةيسنملاب ىلوأ اهدحأو ةبترملا ىف

 لاقي عوضوملا عونلا ريغ ىمأ هتحن سيل سنملا ناك نإ هنأ ودو « روكملاك عضومو

 . وه ام قيرط نم امهلع وه

 ام! هجو نم مذوملا اذهو ؛ لمصنلاو ساما نيب قيرفلا وك وحن رخآ عضومو

 لوقماضيأ لصفلا نأ ىري نأ عنمب ال الثم رومشملا ناك اذإ نسحيو هيف مالكلا ذخأم مث

 وهام قيرط ىف الوقم نوكي نأ |ااص روهشملا ىف قطانلا نوكي ىتح « وه ام قيرط نم

 (رومشملا ىف اريثك اذه فل ا دق لب ءاماع اروبشم نآلا اذه سيل ناك نإف .ناويما لوف

 نيب. دق : ءىثلل نيب رق || س :  سيل () ه(2نءا-«د كلذو : كاذر (1)

 ني : نيش || ن«م © سء د« بني : نيس (ه) نا :دحاو (:) س ءىثلا ىف

 دا :رخأآلا (4) س ىلوأب : ىلرأ (7+) ساس : نأ || ن « د نيب : نيب )0( ن <« د

 || نس :ىف )١١( ناممع: امم )١١( 2 اسيىلوأل اه ن « د ىلوألاو : ىل ألاف 00

 ن 2« د تحن : هتحت || سرخآ لس : عطومو )1١4( س نيسملخ : ناسنج || س نانوكي : نوكي

 س نأل : نأ (1م) اس - : اذيأ || ماس :ذخأم )0000( ن ابياع : امهلع )١8(

 همءاسءاسسء«دنإو:نإف )١9(

 لي
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 دقف قحلا امأ و . وه ام باوج ىف و» سيل « ءىث ىأ باوج ىف وهام نأ اضيأ ىري ذإ

 . رخآ عضوم ىف هلا ملع

 .وها٠ ىاضنأ الد. ل.هذلال لمجملو « هيف صخري موق دنع روهشملا نأ عضنلف

 هنأش نم رومثملا نأب امهنيب قرفي كلذ دعب روهشملا نإ : لوةنف « كلذ عبت, اهف رظنناو

 لصفلا نإ : لودي هنأ بيسو « لصفلا نم ةيهاملاو تاذلا ىلع لدأ سنحلا لعجي نأ

 دوبشملا لصفلا لثم « هفيك<. مث « ءىثلا تاذ لصأ وه ىذلا ءىثلا لصح دقو ىنأي

 ءاسثملاو « تاذلل الصأ ناومدلا _روكف « هفيكيف ناومملا ىنأي هنإن ءاشااوه ىذلا

 ىلع الاد نوكي نأب روهشملا ىف ىلوأ لصألا وه ىذلاو . لصألا اذه فيكي و قحلي !سمأ

 ىلإ ليمي نم دنع لصفلاو سنحلا نيب اقرف اذه نوكيف . لصألا فيكي ىذلا نم تاذلا
 . تارورثملا نم هجوأا اذه

 تاذلا ريصي هب ام لع لدي هنإف « تاذلا لع لدأ لسصفلا نأب لئاق لاق نإ امأو

 هنإف « صيصختلا ىلع لدام نأ رومثملا نمو . كرتشف سنحلا امأو « هتيومب اصوصخم

 نأب ىلوأ ةروصلا نأ «  لصحلا ريغلا عاشملا ىلع لديامم ةصاخللا تاذلا قيقحتب ىلوأ
 نيب الصف اضيأ هماس ام بسحمو « هدنع اضيأ راص « ةداملا نم ءىثلل ةقةحم نوكت
 . اسنج ةيهاملا ىلع لدأ سياام راصف « لصفلاو سنحلا

 دكراش» لصفلل عضي هلمعتسم نوكي ال ثري عضوملا اذه لوأتن نا كمي هنأ لع

 ؟ د صخري موق دنع لم : روهشملا || مرخآ مذومو : لوقتف || ن « س « د « برظنلو :رظنلو (4)
 :هايكي )5١( -سدنأ:هلأ (0) ن هنم وه ايف اضيأ ءا>دم لصفلل لعجي و هيف صخري موق دنع
 صأ : اىمأ م( د «© ب هيفكيف : هنيكيف || ن ىف لح : ىنأي )00 م ةيفيكب ( ن « ص هيذكي

 ؟ س ةيوهب : هني وهب || م ةءوصخم : اصوصخم )1١( مد عهءاس«ءسلب:نأب )١١( ثءد
 سا :امإ| اص : اضيأ || ه ةصتخم : ةقفحم )١4( س وهف : هلاف ||

 : لوأتن || هنوكي نأ لس : نك (15) منع :نيب||ه«نءمءاسءددس: ايأ ||
 اس « س س : لوألا (10) س نأ ل :عضي || م نوكي ؛ ه « اس « س « ب لوأب
 ن(ءمءاصءد ع ب درفملا : درفلا ||



 ا لدجلا

 هنأ, صاحلاا وه اذه هب ىنعي لب , قحاض. أ رخآلاو : هب ىنعيالو « قحأ اذه لوقي ام اريثكف

 هدحو هل قحتسملاو وه ام ىلع هدحو امهم لادلا نأ مالكلا ىنعم نوكي ذئنيف . قحتسم

 امإو ؛ تملم اف ةقيقحلا ىف امإ وهام لع لادلا نوكي و « اسنج امهم نوكي ىذلا وه
 . كرتشملا وهو « تاذلا ىنعمل ىلويملاك وه ىذلا تاذلا لصأ ىلع لدن (ف روبشملا ىف

 ه وهام ةهجنموه ىمأ نم مسالا هل قتشملا نوكي نأ سنها تابثإ ىفرخآ عضومو

 الصأ نوكيسف « هسنج صألا كلذ « صأ نم مسالا هل قتثم ءىث تحت كلذك

 بحاص وه ثيح نم  قيسوملا بحاص ناك نإ : هلاثم . امهتبسن كلزك قاقتشالا

 بحاص وه ثيح نم كلذ هل سيل هنإف « لكآ الثم هنأ ال ملاع هنأ هسنج - قيسوملا

 سكمل اب و . معلا هسنج قيسوملا نذإ نوكيف . كلذ نع جراخ سمأ نمل كلذ لب ؛ قيسوملا

 ٠ ىوق روهشم اذهو .٠ اذه نكي مل « كلذ نكي مل نإ

 نم اهؤامسا قةشملا رومألا ةيسنج ىف كل ليق ام ىذتن نأ هيف بحي هنإف قحلا امأو

 هنأ هاراصق امإو اذه نم ةلالد فعضأ وهام نإف « لدا كح ىف امأو . ضارعأ
 ؛ ددعلل اسنج مسقنملا لمجيف « روبشملا ىف اسنج دجوي دق - سكعنت ال ىتلا مزاوللا نم

 نأ دعبي الو . هيلع سكعنم ريغ امزال امهم دحاو لك ناكذإ « رطملا عالقإل وحصلاو

 همزليف نوكتم لك نأب رومشملاف اضيأ دناعي روهشملا اذهو ٠ هتحت امل اسنج هيف نحن ام لعجي

 اسلج «دوجوملا ريغلاو « ام اتقو مودعملا سيلو ؛ ام اتقو امودعم نوكي نأ بجي ءىش هنأ

 ٠ ةتبلأ ءىثل

 ةثلاثلا دلاقملا تمت

 )١( اضيأرخآلاو || م« امس : اضيأ|| اس « برئالو : رخآلاو || ب هنألو : الو حق: 
 معء اساضيأ ل ؛ م قحأ: قح||د )١( سوء دهتملع : تيلع (؟) ندذنركف : نوكي ذتنيخ

 ):( ملصأ : الصأ (5) ناس : مأ نم... نموه (0-ه) م ىذلاب : ىذلا ||

 اس : قرسوملا بحام وه ثرح نم (م- ) م كلذل : كلك || مه «© س قاقتشالل : قاقشالا

 ) )9«اسد- :نم || نو(« سعد اد :نم هل || ن «مءاس«© صعد ىقيسوم : قرسوملا
 مخيملاعلا : للا || نذإ || «ه6م )٠١( دا :نكيملكلذ )١١( اياد || نلع:ىف

 ن ءد امئإف )١8( س ملعلا : ممقملا )١4( واحد:  مه« س مهم : امم دحاو || ن « د
 ن همزلي : همزليف )6( ن © ص « داللف : الو ) )1١نم ةثلاثلا ةلاقملا زج : ةثلاثلا هلاقملا تمن

 م ه1 أو دهب انديس ىلع هللا ىلسو هنمو هللا دعت سم خللا نذلا نم ةثلاثلا "هلاقملا تم « ب قطنملا نم سداسلا نفلا «

 نع« اس« صء«د م ه قطملا ىف لوألا هلا نم سداسلا نذلا نم ةقلاثلا ةلاقملا تمن

١ © 
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 25 لدمحلا

 ةعبارلا ةلاقملا
 ةصاحلا عضاوم ىف لوصف ةثالث

 1 وا سل سو وس سس وس وس وسم

 لوألا لصفلا
 دجت ملوأ تديجأ ةصاخلا نأ عضاوم ىف ( ) لصف

 ةبكرم او ةدرفملا ةصاللا نم ,عأ امنأ ىلع ةصاخل ةروك ذملا عضاوملا نع نآلا ثحبنلو

 نم هتفرعام ىلع ىه ةصاحللا نأ لعو .٠ بيرق نع هانركذام نيب كل قرفن دقو ٠ مسرلاو

 ىذلاو . ضرملا عضاوم اهعضاوف « ةماد ريغ لاقت وأ « سايفلاب لاقت ىتلا نأو « اهماسقأ
 ةدعملا مضاوملانف .لوهلا اهب فرعي ىلا ةيواسنملا ةمادلا ىهف« اهعضاوم نع انهه ثحبن
 اربتعم « ةديج ةصاخلا تعضو له هنأ وهو « دحاو رابتعا ىف كرتست عضاوم ةصاخلاا وح

 فيرعتا| عقو له هنأ رابتعا وهو ؛ قدصلاو بذكلا ىلإ اهيف تفنلم ريغ « ةدوحلا اهيف

 فرعي ركذت اهركذ ىف نحن ىتلا ةصاخللا تناك ذإ «سيل وأ فرعأ وه امب افيرعت ةصاخلاب
 فورمم وهام لكو ؛ ءىثلا هب فرعي, الف « لوه#م ءىثلا امدنع افورعم سياامو « ءىثلا

 ٠ ءىثلا نم فرعأ وهف « لوهجم ءىثلا امدنع

 لصف ةماعلا مداوم ىف تايلدهلا ىف سداسلا نفلا نم ةعبارلا ةلاقملا ميحرلا نمحرلا هللا مب (م-1)

 نفلا نم ةمإاراا ةهلاقملا , ن ءد لصف ةماخلا عضاوم ىف تاردحلا ف سداسلا نفلا نم ةعبارلا ةلاقملا ؟ ب

 ةصاخلا مداوم ىف ةعبارلا ةلاقملا ؟ م لوألا لصفلا لوصف ةثالث ةساخلا عضاوم ىفقطنملا نم ىلوألا لما نم سم احلا
 : تدبججأ (4) هلصف .٠.. ثلاثلا لصفلا ... ىناثلا لصفلا ٠ . ٠ لوألا لضفلا لوصف ةثالث ىهو

 ص  :نيسإ|هدق + دقو )١( م ةماخلا : ةصاخ (ه) ن < د« ب تدجأ

 «ءس « دىلاو : ىدلاو || م« اس متاد : ةمئاد || هس : لاقت (7؟) م« اساس : لم

 لداحلا : لرهجملا ||م ©« اص « ص « دةيواسملا ةيواسنملا || هابنع : انهه ( 8) ه 6 نعام

 اس اف :اهف || م« اسوحلا : ةدوحلا ١٠ن « دربتعم : اربتعمم () ن لومحملا؛ م« ب

 ب اددنع : ام دنع 68 ه(«معءاص(6 ساذإ : ذإ )١١(



 لوألا لصفلا  ةعبارلا لاقملا م

 ىنخأ وه ةصاخ هنأ ىلد سعألا هب فورعملا ءىثثلا نوكي نأ عضاوملا كلت نم عضوف

 لوقي نأ لثم « ءىثلا, فرعءتي سياو « ءىشال ادوجوم ناك نإف . هسفن ءىثلا نم
 لعفب الوةوقب رانلاب فرعت ال تناك نإ و سفنلامث؛ ةفاطل سفنلا هبشي مرح رانلا نإ : لئاق
 . رانلا ند ىفخأ اهنإف

 صوصخلا تاذ ةفرعم نم ىنح١ صوصخلل ةصاخلا دوجو نوكي نأ رخخآ عضومو

 سفنلا قلعتب اةيدصتو . الوأ سفنلا هب قلعتت ىذلا هنأ, راخلا وأ رانا فرعي نم لثم

 ىفخألا ناك لوألا نأ « لوألاو عضوملا اذه نيب قرفلاو . رانلل انروصت نم ىفخأ رانلاب

 « اضيأ نايملعت ناعضوم ناذهر . روصت نم قيدصت انههو « روصت نم روصت وه هِفف

 ساكمنالا ىف ةاواسملا تحص نأ دعب نوكي نأ الإ نوكي الف تاثإلل امأو . لاطبإللو

 ٠ تابثإلا ىف عفنتف « روصتلاو قيدصتلا ىنعأ « اعيخ نيهجولا نم فرعأ اهنأ ناب دق .

 « قوف ىلإ ةكرحلاك «صوصخلا نمثاذلاب فرءأ وه ام ةصاخلانء نأ ملعت نأ بجو

 . انماهوأ ىلإ ساي#لا, ةيقيقحلا رانأا ةعيبط رم تاذلاب فرعأ اهنإف « ةءاضإلاو

 نتخادلا نم ةدحاو لك نم مظعأ ةجراا'ا ةيوازلانوك لثم « رظنلاب فرعأ راص ام هنمو

 اهنمو . فرعت اهو « اهنم فىعأو « نيتمئاقل اياوزلا ىواسنمل ةداخ اهنإف « نينلب اقتملا

 ةيواسم اياوزلا نوك لثم « هصخم هنأ رظنااب فرع دق نكلو « هنم فرعأ سبل ام

 ةلمح نم صحم نأ لإ بحألاو ."ىثلا لع تلد تدروأ اذإف « ثلثملا لكشلا ىف نيئمئاقل
 بسحت امإ و« رهاظ كلذو هانعم ىف امإ « هنم ىفخأ وه ام فرعي ناك ام مسرلا مماب هذه

 ىنعم ناك نإ و ةصاخلاب موهفم ىلع لديف « مهفي مل ركذ اذإ مسالا نوكي ىتح « همسا

 :وه || ب ه:صاخ : ةداخ || ه6 ن فرعملا : فرورعملا || س معضوملا مضاوملا (١0)

 د سيل : سيلو || نءمءاس«سءدنإو : نإف(؟) مهب لس « ن« دوهو اقح سبل
 نع اس(« ديلعف : لعفب || م ةرقلاب : ةوش (؟) اس - : ءىشثلاب فرعي سبلو
 ه(©ب تامئال(و) ناد :هيفن(4) د اهروصت : انروصت (07) د هنإف : هنأل(5)

 : ةماخ || س نياباقملا : نيب امتملا ):١( ه ىلإ : لثم 0( سا : اعيح )2٠١(.

 «. د هنمو : اهنمو || ن ىواستنل ؛ م « اس ئواسمل ؛ د ىواسيل : ىواسنمل || مع ةماحللا « ب ةيصاخ
 مس : مهرلا (10) نءسء«داذإ و :اذإف(15) د

 همه و ًّ



 و لدحلا

 لف « « ثلثم » : لبق اذإ هنأ اذه لاثمو ٠ ممرلا نم قبسأو روصتلا ىلإ اقباس مسالا

 « امسرلوقلا اذه ناك « ذئنيح مهفف « نيك اقل ةيواسم هاياو ز لكش هنأب فرعف « مهفي
 ثيحنم صألانك اذإ هنكل ؛ ةصاخلاهذه دوجو نم قبسأ ثلثملا دحروصت ناك نإو
 ىلع هنم روصنملا وأ هدح نم مولعملا ىلع لديف « الوهجم عضوملا اذه ىف هياع مسالا ةلالد

 ىنعم ناك نإو . ممو اذهف « مسالا ىنعم ذئني- مهفت ةداخلا هذهف . هوجولانم هجو

 لوهجملا فيررعتل هيلا جاتحي امنإ مسرلا نأل؛ مرلا ءانغ ىنعملا اذه ىنغي الف « امولعم مسالا

 فرعيل ةصاخت امالعإ نوكي هل اذه ءاطعإ نأ الإ . ةمالع نكلو « ىباذ صأ نءال

 فيررعت نيو ةصاحخلاءاطعإ نس قرفلاو .ةمالعلاب هتاذ أمم فردي نأل ال «ةصاخلا هذه هل هنأ

 . مولعللاهدوجو نيبو« مولعملا اهاطعي اع هصاخللاو « لوهجلل في رعتلا نإفنء ىهاظ تاذلا

 . مسرلا نيبو ةبكرملا ةصاخلا نيب قرف عضوم اذهف

 نإف « لكشم كرتشم مسا ىلع لمتش سيل لوفلا نوكي نأ عضاوملا هذه نمو
 س* هنأ هتصاخ ناولا نإ : لاق رك « ةديج ةصاخلا نكت مل كلذ ىلع لمتشا

 بذاك لوألاو . سكفتسال هنأل 4 سحب نأ ةوق هل نأ وأ « لعفلاب سحب هنأ مهفي مل مث

 ةرات لاكشإلا اذه روكي دقو . سكمنب هنأل قداص ىناشلاو « سكمشال هنأل

 كارشالا بسحب نوكي دقو « لوقلا "ةلمح ىف لخادلا درفملاب صاخ كارتشا بسح

 اهب داري اهف انمالك ىلا ةصاخلاو فيكو . ديج ريغ امهالكو « لوقلا بكرت ىف عقاولا

 . الاكشإ سعألا ديزي هنم دارملا لع فوقوملاريغلا هبيكرت وأ هتينادرف فك رتشملا ظفللاو «فيرعتلا

 ن © م © د فرعيف : فرعف (١؟) اس ىلإ : نم | هقاشاو : قبسأو )١(

 هذهب : هذهف (0) مه( مه اس « بةيصاخلا : ةصاخلا || دهدوجو : دوجو (ع)

 : ىتعم || هءاس 6 سمهف : مهن || مه( مع أس « س © ب ةيصاخلا : ةصاخلا || هء«معء اس

 «نىلطعي : ءاطعإ (7) م فيرعتلا : فيرعتت (1) اس نإف : نإو || ن ىنمم

 اس6 صعد« سب ةيصاخلا : ةماملاا | سدس || ا(+) مه «© اس ة.صاخل : ةصاخل ||

 ه مولعلل ؟ ن مولعملاب : مولعملا || ه6 م 6 اسس عد « ب ةيصاخلاو : ةصاخلاو (ة) م6 م

 نإ هنإف : نإف || ه مأ : مما || م لوقملا : لوقلا 0110( اس ةيصاخلا : ةصاخللا )00(

 سا : سكفني ال هنأل )١( د ةيصاخلاا : ةصاخلا :هتلمشا : لمشإ| )0( ه6« ن6س هنإف؛ م« اسءد

 مءاسدس :ال |[ناس :هنأل||
 هال ل :دفو||ن © مع. اس ل : سكعني هنأل )+١(

 هك رثوأ )0( نا :  ىف 15( ن كارتشا : كارتشالا )6( نم تع : اذه ||

 || م « اس هيف : هم || س هييكرتو
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 دف « اف كارتشا ال ةرابع هتيفوت بحب ام ىلإ ىفو دق ناكاذإف « تبنملا امأو

 ةكرح ماسجألا لهسأ ىه مسجاهنأ اهتيصاخ رانلا نإ : لاقول الئاق ناف . داجأ
 ةكراا كلذكو « نيسألا كلذكو « ىنعملا موه:م مسحلا ناك مث « قوف ىلإ ةيناكم

 . ةرابعلا ةهج نم نسحأو داجأ دقف « قوف ىلإ كلذكو « ةيناكملا

 ىلع لديال مث « اكرتشم هما ناك اذإ « صوصختا ةهج نم هيف رابتعالا رخخآ عضومو

 .لوألا ءضوملا ىرجم ىرجتو « اهلاحب نوكت ةءادرلا نإف « تدروأ هيناعم ىأل ةصاخلا نأ

 نإ : لاف نم, « راركت لوقلا ىف نوكي نأ ةءادرلاو ةدوحلاب ةقلعتملا عضاوملا نمو

 نم سهوج اهنأ ضرألا ةصاخ : لاق وأ « ماسجألا فطلأ مسج اهنأ رانلا ةصاخ

 نيح هنأ كلذو ؛ راركتلاب هف حرص دق لوألا لاثملاف . لفسأ ىلإ عبطلاب لقتني ماسجألا
 نوكيال ماسجألا فطلأ ىرأل « ممج هنإ : لاق دقف « ماسجألا فطلأ : لاق ٠

 ىلناثلا لاثملاو . لعفلاب راكت هف /« ءاسجأل فطلأ مج ” : هلوقف . املج الإ

 لاثاا ىف لاقولو . هيف هذخأ ىذلا مسا ىف نمضم ىهوحلا نأل : ةوقلاب راركت هيق

 رو.شملا ىف كلذ ناكل « ماسجألا فططلأ : لاق نأ لدب « نوكيام فطلأ مسج : لوألا

 نوكيام فطلأ مس > : لبق اذإ ا

 مسج هنأ ملع اجل فططلأ : لاق نإو . ماسجألا نم نوكيام فطلأ هنأ ملم

 ام ظفلتلا نأ رومشملا نم مث . هيلإ ةجاح الام الئاق هرركت ىف ناكف « ماسجألا فطلأ

 ءانعم ناك اذإ نوكي امثإ كلذ نإف « قحلا امأو . ديجي سيل هنأو « رذه هيلإ ةجاحال

 ةاراجمو ةاك احملوقلاةلمح ىف ظفللا كلذب ظفلتل افهيإ| اجاتحم هانعم ناك اذإ امأو ؛ هيلإ جاتحم ريغ

 د سيلو : نسحأو || ه6ءم( اس ع س باجأ : داجأ (:؛) ن ناكرا مث : ناكمث ( ؟)

 «ن«سء دم :ال || ن « د امسا ل : همسا || نء سء د صرصحلا : صوصخملا (ه)

 اس ةيصاخ : ةصاخ (8) م عضاوملا : عضوملا || مىشق ال : ىأل )١5( ه

 دحرط :حرص (4) مع اسء د« ب ةيصاخ : ةصاخ || د مسك : مسج || سومهنأ : امأ ||
 ن « د نمضتي ؛؟ برمضم : نمضم (1١؟) ب امج : سج )1١١( نع« دنأف : نأل )0(

 هنأ لع )١١( م ضرغ: هضرغ||ه - : هل )١4( م ام : اه(١) ه6 س ذخأ : هذخأ ||

 نا :ال || ه « ماس : الئاق 15( 8 : مسج || سود دس : نوكي ام فطلأ

 : ةلمح || س ىتعملا : ظفللا 14( م امو : هنأو || ه6 م« اع« س2 دجانحي : ةجاح (10)

 ه(2مءاسن « سةاذاحمو : ةاراجمر || نيد ةاراجم اع : ةاك احم )1١4( ن هلحلا



 "1 لدللبا

 قابلا لع لاب ظفللا ناك اذإ سيلو . راركت هيف ناك نإو « ةرابعلا ثيح نم ىعلل
 بس. ءانغتسا هنع ىنغتسملا طاقسإ ىف ةمان ةرابعلا نوكت ظفللا ةلالد ال ىنعملا هلالد
 . فلس ايف هتماع دق نيب اذهو . بحجاولا بسحب ال ( راصتخالاو ةداعلا

 ام مسج رانلا : ليقول نأ اذه ىف قمللو روبشلل كرتشملا لاثملا نوكي نأ هبسو
 نم 520007 ) ربركتو رذه “ ماسجألا نم ” ٠ هلوق نإف « اهفطلأ وه ماسجألا نم

 ىلدج هنإف ىناثلا لاثملا اءأو . ماسجألا نم هنأ وه “ ام مسج ” : هلوق نإف « هجو لك

 نم امرهوج : لاق هن كف © ماسجألا نم رهوج : لاق اذإ هنأ كلذو « اع١ ىميلعتو

 ماسجأ نم ام مسج : لاق اذإ هنأ ايو . رهاوج تناك تثدح اذإ ماسجألا ذإ « رهاوملا

 امتاهام ماسجألاو . ماسجألا نم ام رهوج : هلوق كلذك « لعفلاب ارب كت ناك « اذك

 ةوةلابهر؟ نوكيف«“رهاوحلا نم امرهوج“ : لاق هنأك نوكيف «رهاوجامنأب متن : اهدودحو

 هجوب هيف راركتال اًئيش لاق دةف ملعلل لباق ناويح ناسنإلا نإ : لاف اذإ احممل امأو

 لباف نوكت تنأو « ملعلا لباق ىف نمضم ريغ ناويحلا نأ تمله دقف ؛ لمفالو ةوقال

 ملعلا لباقو مزاللاو نمضملا ىف ليقام ركذنت نأ دعب ؛ ملعأ ناويحلا ىف نمضم ريغ ملعلا

 لصفب سلو ةصاخ هنأ امأ . امسر ةقيقحلاب معلا لباق عم ناويحلا نوكيف ؛ ةصاخ

 ضب ىملعلل لباق هنوكنإف « لصفلاو ةصاخلاا نيب انقرف ثيح انلق ام كركذت نم نيبتسف

 هلاوحأ نف . ةقطان سفن وذ ىأ « قطان وه ثيح نم هيام وه ىذلا تادادعتسالا

 رومأل ا « هتميبط ىف ملءلل الباق نوكي نأ ةقطانلا سفنلاب اناسنإ لصح اذإ هقحاولو

 ه اضيأأ لعل داضملا لهجيو ىرخأ

 نء«دىقحلاو ؛ قالو || ت رروبثملا : روجدلا ( 4 ) اسههلع: هتيلع || سدقو : دق( 5)

 مد ؛ بام: امأو(١) اسىف : نم || دررعيتر : يري( 0) م («برهر:ره (ه)
 : 5و || دناك : تناك||ن يد «بثدح :تثدح (م) معد « بلاثملاو : لاثلا ||

 ه« س اهتاهامب : اهتايهاء || مس :ماسجألاو (4) 2 نليق4 س «باس :لاق|ان « داكف
 اس لعفب : لعف (1؟) سرك : هرإك || اس  :رهاوملا ...... لاق هناك 000(
 .. ناورحلا نوكيف )١4( نرملءوه« مرعأو : لعأ(6١) هءمهنأو؛4نءدنأر : تاو

 «امع(«دنإو : تإف || نء د ليق : الق )١6( ن ل : ةةيقحلاب ):1١( اع «: ةداخ

 : ىذلا (15) ن « دنم ل- ؛ سرعلا : لعلل || ن« م « اس « د الباق : لباق || هءنءم

 ن « د اهيلع : هيلع || ن « د ىلا
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 لمف اف ةكرتشم تناك نإف « لصفلاك ةزيمم ةصاخلا نوكت نأ بحي هنإف « اضيأو

 ألا مث ؛ لوزيال ىأروهوأ « دحاو تباث صأ هنأ ملعلا ةصاخ نإ : لاق نك ؟ ءىش

 تأي ملف « سفن وذ ءىش هنإ ناوي لئاقلا امأف . ملعلا ريغل لاقي دق دحاولا تباثلا

 . كلذ نم صخأ لب « تابنلا هيف كرتشال ىذلا ىعملا سفنل اب نعي مل نإ كرتشعإ

 كلذ لع لصف دروأ نإف « ةدحاو ةصاخ ا!منأ ىلع ةصاخلا دروت نأ ىنبنيف « اضيأو

 ماسجألا فطلأ رانلا بنإ : لاف نك ؛ ةدحاو ةداخ اهنأ ىلع ناتصاخ تدروأ دقف

 اذي رعت ءىشلا تاذ فرعي نأ لواحي امإ « ادحاو ادح دحم نم نأ ام هنإف . اهفخأو

 ةلالد هتمالعب 'ىثلا تاذ ىلع لدب نأ لواح امنإ ادحاو امر مسري ىذلا كلذك « ادحاو

 هنأ هدنعو . رخآآ افيرعت ىدتبم وهف « ىرحنأ ةرم لدي امب ىلإ مث ةرم لد اذإف ؛ ةدحاو

 مح ىف ناك نإو « هب سأب الف ملمآلا ىف امأو . لدحلا ىف اذهو ؛ ادحاو افي رعت فرعي
 . تماد ؟ «دحاو قوف نوك نأ ميلعتلا ىف نكمي الف دما ىف امأو . ةيلاوتم تافيرعت

 ؛ صوصخلل ةصاخ صوصنلا تاعوضوم لعج دق ةصاخلا ىطعم نوكينأرخآ عضومو

 عون وه ذإ ناسنإلا نإف : حببق اذهو ؛ ناسنإلا هعون ىذلا وه ناوبحلا نإ لوقي نك

 ائيش ذخأ اذإ كلذكو . ناوحلا هب فرعي فيكف « ناورحلا دعب فرعي اعف ناويحلا نم
 لب اقملا لباقملاب ىءءأو ؛ دوجولا ىف هعم وه وأ « هل لباقم هنأل ءىثلا نم فرمعأ سبل

 . فرعأب اجيإلاو «فرعأ ةكلملافءتاضقانملاومدعلاو ةكلملا امأو . في اضتلا وأ ةداضملاب

 عم لب «ضعبن فرعي اهضعب سيلف « مدقأ اهضعب سيل ةفرعملا ىف اعم اهئإف تافياضتملا امأو
 رومأ امإو « تافياضتم امإ ىهنءاعم ىهو داضتلاب ةلباقتم تسيل ىتلا رومألاو .ضعب

 س ةيصاخ : ةصاخ )١( ب لصف : لمف || م هريغ : ةزيم || ن :  ةماخلا )١(

 نع« د الصف : لصف (0) اسد :ال (+«) بر مس : ناويحل )١(

 نيود :هلإف(7١) هع« ن « اس« د « ب تايصاخ : ناتصاخ || ن« ددروأ : تدروأ (15)

 نسر : ممر (8) سا ؛نءددحاذإ : ادحاو (7) هذخم :دحب ||

 نءدء.ىدتم || ه هلعل : لدي (9) نيم« د ةمالعب : هتمالعب || س « ب لواح « لراحي ||

 اس لاق :لوقي )١0( نعءادو اد :دق )١0( نا قرف :قوف(١١) اس : هنأ ||
 فركف ناويحلا دعب || س اهنإف : امتإف(١ ) مه( مه< اس6 س ل ؛ ب اعون : عون ||
 : ةداضملاب )١5( ماس : لياقملا || بوهر :وهرأ )٠6( س « بدذنإ : اذإ[| نس : فرعي
 د ةلباقمم ؛ ه «نء اس« س ةلباقتمي : ةهلباقتم )١8( ن سيلو : سيلف (10) اص« س ةداضملا



 1 لدحجلا

  هجوب ةفرعملا ىف اضعب اهضعب مدقتي ال هذهو . دحاو سنج تحن ىلا عاونألاك
 نأ اذه نم معاف . ىماع مضوم اذهو ؛ ضعبلا فيرعت ىف اهضعب ذخؤت, نأ زوجي الف
 سنجل فياضملا عونلا وه عونلا كلذ نأ لع - سنهحلاا دح ىف عونلل لمعتسملا لجرلا

 . عونلا نم مدقأ اءإو « ةفرعملا ىف اعم عونلا عم امإ سنا نإف « ءىسم

 «بناك هنأ ناسنإلا ةصاخ لعجي نك« امئاد مزلي ال ام ةصاخلا لعن نأرخآ عضومو

 قوي نأ دي ري امنإ امتاد نوكي نأ وهو « هب قياي عضومو .٠ ناسنإ لك ىلع لد نوكي الف

 سل اج هنأب ورمع نع هزيمي امدنع ةعاسلا هذه ىف ديوك « ام نامز ىف هلوه ءىش ةصاخ
 ءاةلطم هذخأب لب نامزلا اذه ىف افيرعت ادي ز فرعي امنإ هنأ ىلد لدي ال مث « دعاق ورهعو

 © دوعقلا ف ورمعل كراشم رخآ نامز ىف وهو هفرعي مل ذإ « اقلطم ادي ز فرع مل نوكيف

 . املإ رشا مل ذإ « لاح صيصخت ىف هفرع الو

 سحلا كلذو « سحلا ىلإ سايقلاب تيطعأ ةصاخلا نوكت ىرأ كلذ نم بيرقو

 بك اوكلا أوضأ وه ىذلا بك وكلا اهنإ سمشلا ىف لاق نم لثم ؛ *ىثلا ن. هتبسن مودتال

 . ضرألا قوف س امدنع سمشلل ةصاخلا هذه نوكتف « ضرألا قوف اكرحتم نوكي

 هذه عماسل ْنإف . بكاوكلا رئاس نع ةصاخلا هذهب ةزيمتم نوك الف تباف اذإ امأو

 محلا نأ معيف « رخآ ارظن رظني نأ الإ « لاخلا هذه كانه ااح نأ لس ال نأ ةصاخلا

 نوكتو « ىرخأ ةهج نم لب ةصاخلا لئاق ةهج نم هةلصاح هتنرعم نوكن الف ( ريغتم رذ

 الوأ نولملا وه حطسلا نإ : لئاق لاق نإ امأن . ةرصاق ةصاخلا لئاق فيرعت ةرد

 ن « دملعاو : لعاف || اسدجوي : ذخوي(١) ن ضعب ىلع : اضعب||م ةدحاو : دحاو ( ) ١

 مد :ال(0٠)  سءىمض:.ىم (:) ن فاضملا : فياضملا || م سفنلا : سنحلا ( ؟ )

 ه(© سنه: نع(107) اهب د دوا اما || ما( سو ب قلي : قيلي || مالو: الف(5)

 م سنحلا : سحلا )١11( م« باذإ : ذا )٠١( مها : هنأ || مرمع : ورمع ()

 نءاس 6« د بك وك : بكاوكلا || هءوط © م26 ب أرمأ || اس هتيسنف : هتبس )١1(

 ل ؛ه(© ن © سعد سحلا دنع : سحن امدنع || م ةيص احلا : ةصاخلا || م نسب : هذه(0١)

 اسف : ملعيف || د رظن : ارظن || م ةيصاخلا : ة اخلاا )60( ن « د ةزيوم (14) م سمشلا

 :لثاق || ءاس : فيرعت )١١( م2 اس« د ةيصاخلا : ةصاخلا || م لباق : لئاق 005(

 ن نوكلا « د نوكملا : نولملا || ه « م « اس ةيصاخلا : ةماخلا || م لباق



 ة0 ا

 لو ألالصفلا  ةعبارلا ةهلاقملا >5

 دحلا ذخأ نإ 6 اضيأو . سحي مل وأ سحأ « ره كلزك هنأل « اد.ح ىف| دق نوكين

 1 : نس# ملو « بزكدقف مسر هنأ لع

 ؛ سنحلا لفغي مل ةصاخلاو مسرلل ىطعملا نوكي نأ بجي هلأ وهو ؛ رخآ مضومو
 هجو : نيهجو نم كلذ ملعت ؛ سن1ا ىلع هيف لد نوكي نأ مسرلا ةدوحلا ممتملا نإ

 فيررعتلا ناك امل هنئالف لهسلا هجولا امأ . ةبوعص ىندأ هيف قيقح هجوو « لبس
 سنج نم فيرعتو « لوصفو سمج نم ىدح فيرعت : ءاأ ةثالث ىلع نوكي لوقملا
 ىصاخ ضرعو سنج نم فري. رعتلا ناكو ؛ صاوخو ضارعأ نم في.رمتو « ةصاخو
 نكل « ةصاخ !ءإو مسر 'مإو دح امإ وهف واسم لوقب فيرعت لكو « دحب سيل عونلا
 ىذلا نم تاذلا ىلع اريثك لدأ هنكل « ىصاخ ىمسر م.رعت نذإ وهف « دحب سيل اذه

 دشأو لدأ هلعجيو « ممر ريغ مسرلا لعي ال ممرلا ف سنحلا ذخأ نذإف . سنج هيف سبل
 «تزيم اذإ كنأ اصوصخو؛ صقنأ هكرتفءلضفأ هذخأ نذإذ « لضفأ لدألاو « افي رعت
 . سنهلاوهو « تزيم امم زيبقلا هل عقي ىذلا سعألا ىلع لدت نأ بجي

 سنج هب نرتقي مل اذإ اهدحو ةصاخلا ءاطعإ ن الف « ةيقيقملا ةهحلا نم امأو
 دادعتسا وذ ءىش ىأ « كاحض تلق اذإ « هلاثم ؛ ةتبلأ زيك نكي مل « مولعم
 لب « اناسنإ وأ ءاويح ءىثلا اذه نوكي نأ بجوي اذهب كماع سفن نكي مل « كحضفلل
 نظ وأ © هب ملعت رخآ مع كدنع نوكي نأ الإ ,ىللا 4 ىرحأ رومأ نم نوكي نأ تزوج

 هلثم كانفرع دق ءوش اذهو . ااورح الإ كحضلا وذ ءىنلا نوب نأ زوجال هنأ هب نظن
 نوكي نأ منتي ال رخآ ملع هب نرتقي مل ام كاحضلا كروسصت سفن ناك اذإف ٠ ىلصقلا ىف

 )١( سوه ل ؛ م نسحيمل وأ نسحأ « ام سحأو : سحأ ره )1١(فقد:ءقم

 || لفي || هع« ماع اس « ب : ةيماهطلاو : ةصاخلاو (؟) د سحب : نسحي :

 : ممر ام[ (8) ه ىضرعو : ضرعو || م م6 اس © بةيصاخو : ةصاخو () ضرسر نرش( 2 وسو وهدم (0) 1مل
 : ىصاخ (9) ن ©« د ةصاخ وأ ؛ م « اس « ص ةصاخو : ةصاخ امإو || ن مءررأ
 ن « د ةكرتو : هكرتف 01( م هلمجحي لب ؛ اس : هلعجي و 60 مه م( اس «س 2« بع« صاخ
 : كادضلا || م « سس لاثم ؛ هلثم )١0( ماس: نظن ]| ب حس : نظ || ن « درومأ ةلع نم ةرومأ نم (14) سنك ممتد نكي (10) نءددوكيالا نكي (14) تدع : ها| ص ةقيقحلا : ةيقرقحلا )١( نءداس :هل(١١) د تريخ : ثيم || اند كنا||
 ماع س مل + عمي (10) :ن كاحضلا



 "1 ليلا

 املع تملع نإف . ناسنإلا ىلد لاد رف ذفنيح نوكيف « ناويا ريغ ىف اعقاو كاحضلا

 هدحو اذه ذإ ؛ كا هنإ لئاقلا لوق وه .ف.رعتلا سفن سيل نوكؤ « اذه منيرخآ
 مسرلاو . ناسنإلا وه هيلإ راشملا نأ كاقرع « كدنءرخآ ءىشو اذه لب ٠ كنر. مل

 ءالضافامسر نكي مل كلذك نكي مل امو. امسقنب وأ « ءىثلا فرعت !متاذل ىلا ىه ةصاخلاو

 هلخدي نأ امإ هنإف « سنحلاا لاخدإ نم مسرلاو ةصاخلا ىفدبال نذإف . ام امسر ناك نإو
 نوكيف « مسارلا لو: موهذ٠ ىلإ هفيضتف كدنع ملعب تنأ هل دت نأ أمإو « احرمصم مسارلا

 ع كدنع فرعلل اي واسم ظفللا نوكي نأ ديرأ اذإف . اعم ةدالئاو سنخلا كدنع مرهفملا

 عيمج قباطم ريذ ظذالاف « سنحلاا ىلع هيف لدت مل نإف ؛ سنملا ىلع هيف لدت نأ بجي

 ريغنم داري ىذلا ىنعلل اب اطم امهيف ظفللا نوكي نأ بحي مءرلاو دا نكل .فرعملا ىنعملا

 ءاراصتخا كرت لقي مل نإف .ال .ةم نوكي نأ هتح ن» امل جارخإ كلذف صقن نإفءصقت

 سايةلا ىف ىربكلا تام دما رمست :

 مث اس ك'ةرع : كافرع | ام هدنع : كدنع || د م (؟) ن «د ره : اذه )0(

 :ةمصاخلاو (7) اع : ام( ) م امسفي ؛ ن6 م ع اس6 داجسةيبو : امم وأ (:)

 نصاسا :٠ اميف () باعج 2: عج || ب هم ؛ هيف () اس ةيصاحللاو

٠١ 
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 ىناثلا لصفلا  ةعبارلا لاقملا ا

 ىناثلا لصفلا
 طعت مل وأ تيطعأ ةصاخلا نأ ىف عضاوم لع لمت (ب) لصف

 اهسفنىف ةصاخلاا له هلأب لب « ةءادرلاو ةداجإلاب قلعنتال عضاو» عضاوملا هذه ليو

 « ةئبلأ دحاو ىلع اقداس ةصاخلا لل> نوكي ال نأ عضاوملا هذه نف . تسيل وأ ةصاخ

 لوقي نأ لثم . ةصاخي ةصاخ ضرف ام نوكي الف « هنيعب دحاو ىلع اقداص نوكي الوأ

  سدنهملا نأ دجو مث « ةتبلأ نوطاغي ال مهنأ ءاماع مهنأب نيفوصوملا ةداخ نإ : لئاق

 بحاص طارقب أل ض رعاك ؛ لكشلا بيترت ىف هيلع طلغ اذإ اطلاغ نوكي دق - ىلاع هنأ عم

 سياو . حبحص لاثملا اذهو . ءىطخيال نأ ملاعلا ةيصاخ سيل نذإف . ىلالهلا لكشلا

 سدنهملا نوكي نأ لطابلا . رم ذإ « ازوج هيف نأ نظ نيح « ءىش هيلع هب ضرتعا ام

 ءاولاق ام ىلع سعألا سيلو . سدنهم وه ثيح نم « ائطخم نكي مل اطخأ نإ هنإف «ءىطنع

 سدنهملا نإ : هلوق لبا# ال « سدنهم وه ثيح نم ءىطخحم ال سدنهملا نإ : مهو نو

 ءاوسالو . سدتهموه ثيح نم ءىطخي سدنهملا نأوهو ءرخآ اًئيش ب ذكي لب ه ذكي الو « ءىلعخ

 لع قدصي سي نذأو . سدنهموه ثيح نم ءىطحي سدذهملا انلوقو « ءىلم# سدنهملا انلوق

 دقو . ساهم وه ثيح نء وأ« سدنهم هيف وه امف لاقي نأ الإ «ءىطخمال هنأ سدنهءلك

 دارملاو « وه منك «هارجم ىرجي امو سدنهم لك : انلوق ىنعم نأ فلس ايف دج كيداف

 . وهام هيف

 ءد« مي داسفإلاو : ةءادرلاو || م ةداجإلابر : ةداجإلاب (م) ه5 لصف : ب لصف )١(
 :اذإ (7)  ن نوطعي ؛ د نوظم»ي : نوطلغي || سم: ال (1) ه6 نع« مع اس« س
 سد :هيلع (9) ان ل : نذاف (م8) حس لكلا : لكشلا|[ ني د - : هيلء|| اسوأ
 نإف )١١( اس س : سدنهم ... صألا سيو )1١-١١( ه (« سدوجن : ازوجت ||

 م6( مم 2< سصاانلق : الوق )©١( اس نواكي : ابذكي (10) ن6 بت ,: شوق

 ن « د ةءاخ ةصاخلا تسيف ل +: سدهم || م« اس .: هيف || اس - : وه )١4(

 ن « د فاس (يةرخآ عطوم ىف | : وه ]| ن « دهب : هيف 005( نا بحب ئاوساف 6(



 فز ليبحلا

 ناستإلا صاح نإ : لاق نك « صوصتخا مسا نم أ لوقلا نوكي نأ رخآ عضومو
 . كانط كاملا لمحي مث « لما لباق ناووح أ

 وع ىنأا رعألا وع صوصخلاو « ةماخخ ةماخ صوصخلا لمجي نأ « رخآ عضومو

 ةصان نإ : لاق نع لتمءالوح ال اءوضوم نوكي نأ هعابط ىف وف .ةصاد ا 4 مزال# عولا

 ةصاّخ َنَِه د الو نإك نإ لب كذاك ص ألا سو ء ارات نوي نأ ماسجألا فلطاأ

 صخوخ 4 دنحا ون عوضوم لا - لوألا ملصتا ىف ليقو . ماسجألا فطلا نوكت نأ ىه راثلا
 روعأل ةص2 ناكل « (مهة اخ عوضوم ا ناكو له . رخآلا ريغ اهنم دحاو لك « ةرهتك

 . ةدوحا هيَ ىف مالكا رهو . ةصاح ناكاف « دودملا هياتم ةري

 98 ةصاد د لع لصفلا دخأ نوم نأ « رخآ عضومو

 ءادئاق صوصخلا وجو لبق دجوت ةصاخلا نوكب نأ وهو « للعبلل رخآ عّصومو

يوق دح ور دو ء دز ةاصاح لصحي نأ ىعال < ءقوسلا ق ىماك ؟ طق اهمم
 . هفصو طز ر

 + هتدنرط ةصاع رسيو © مال ةصاخ ءىئلا نك اذإ كاذو « لطبلا رخآ عضومو

 فو مود 2 ء ولا ناك إ كزكو وق ةصاد هلم "زو بولاعلل ةصاخ ريا لمحي نك

 « كل هو فوصوفلا ؟ هم مه اةوصوم فوصوملا كار نك «ءىس ةصاَح سأو ءىئد

 ٠١ 46 وصوم ا ةماخ هنأب ةوصوم ريحا نك اذن ؟ حتسم هيأب فوصوم ا هنيمب هو

 . 34 تس ةداطعا تنك « ىحيسم لا <, فوصوم ا ةصاخ نكت م مث « كام

 ن2 مضارب زل ع سس متل اس سير“ : سهو ( «] يه« : «أ (ر

 : و ص وحلا ماس مار م ةرصال 2 ةداع | ه6 نك مك اس6 ع« و نس دل ب ناو 1

 مال د ةصأع | عع 2 مارب 7 ص زم جل ريع (/) تن 6 م 4! © د عوط راو

 © رس 2 سرع ١ مك اس ا , ةروكطا هاء قف ملكا دهر ١" م تناك : ناك 1 م اه اق (4)

 حاسس : وسل و / '!) ه ْسَض 4+ : صرمما )0( ا ©« ص © سا امك « (4) م 6 َن

 > رهن 5 را مر - هه 2 هلو 6( أس كو ؛ د || د اهاَص : 72 1

 © 6 ص 2 م طوءوب 7 طوصل 7 اسد و رعد | ام كلر 2 كاك

 رث رععادلا + ع رحيم + تيس( «) ر 4ع ول ١ «و || سس فروصوملاه ع ةسا 04

 ل ةصط د 4 ل را, يل (؛١) س ١1١ صح سل , نك ار 6 )6--١1(

 *» هرصاطا ؛ صك )1 م فرصرلا : فوسولا /|
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 ىنانلا لصفلا - ةعبارلا ةلاقمل 0

 هناب فرصوملا ذخأت الف « “ثيح نم ” : ةظفل نيرابتعالا نم دحاو ىف ْلْخَدَت الو

 اههذخ لب ؛« ىحتس٠ ود ثيح نم ىح:دسملاب فودصوملا الو « كا وه ثيح نم كا

 . “”ثيح نه””هيف لوقملا نسب و قملاد ا نيب قرا تملع دقف ب «ثيح نم”: رابتعاريغ نم اةلط.٠

 . نيقلطملا لاطبإلاو تابثإلا ىف مفان عضوملا اذهو

 كلذ تعنمو « نيينيابتم :.:.ءمل ةصاخ انهد ءىثلا تاعج دق : لوقي نرأ لم'قاو

 . لبق نم

 ةراشإلاف « ىحتسم هنأب فوصوملاو « كاحضلا هنأب فوصوملا اذوق ظف-حا : لوقنف
 نأ ىلإ هاندروأ ىذلا لاثملاب ريشن انأ ملعاو . دحاو عضوم ىلإ هؤ ةراشإلا « ىحتسم

 شحنفلا نوكي ىتح « شحفلا ةيصاخب اضأ افوصوم نوكيال ءارحت الا ةيصاخب فودوملا

 . هيواسنو همزلب

 ىذلا سنه ةيتاذلا ضارعألا نم امهو « لباقم ةصاخت نوكي نأ « رخنآ عضومو

 ع عونلا اذهىلإ شايقلاب عاونألا رئاسل ةصاخ لباقملا دجوي ال مث « هعونل ةصاخلا انيطعأ

 ةدارإلاب ةكرأساو « ناويإا تحت عونااب دحاو سرفلاو ناسنإلا نم دمحاو لك نأ الئم

 « ناويلا امهب م.قني « ناورل ةيتاذلا ضارعألا نم امهالكو « ةدارإلاب نوكسلل لبا
 ع ةدارإلاب هتاذب كرحتملا هنأ ناسنإلا ةصاخ لعج نإف . ناهربلا باك ىف تمأع ام ىل:
 ع هسفن ءاقلت نم هتاذب نك اساا هنأ ناسنإلا ىلإ سايقلاب سرفلا ةصاخ نوكت نأ بجو
 . ةصاخ ةصاانا تسيلف . كلزك كلذ سيل هنكل

 ىحتسملاب (؟) ن ظفل : ةظفل || س دحاو لك ىف : دحاد ف 01(
 ظ

 ْن ىحتسملا نم :

 نع« مع سءاب ثيح : ثيح نع || ن « د قلطم : اقلطم (+) نع« د اهذزأ : اهذح ||
 ند م6 اس « ددقف : دق (9) مر كد. كاع || . هدد » قالا
 ما : ىلا || ن « اس« سوح د عوموم : | عضوم || د ىحاسأ ,و ىشساسم )0
 اي ءا> : ةءاض || ه ةيصاخلا : ةماخلا || أس ها طعأ : اءامعأ (1١1 رس ةصان : ةصاخب ) لك
 : ةدارإلاب 0( سا( نأ لل : ناورحل || مث لباقم :؛ ةلباتم (0١4 ا
 ها مع امءد « ب ةصان : ةصاخ (15) ل ا
 م ةيصاخللا . ةصاخلا || سس : كلذإ| ننكلو دء ب هدكلو : لكل (10)



 16 لدملبا

 «ةصاخ ام عوضول ناك اذإ هنأ لثم « نوهغاشملا هب طلاغي نأ دعبي ال ءرحنآ عضومو
 ةماخللا كلت نإن ؛.هريغل دجوت ال ىرعأ تالوممو ىرعأ صاوخ عوضوملا كلذل ناك مث
 هتالومم عم .اذرخأم عوضوملا كلذل لب ؛ هدحو عوضوملا كلذل سيل لمجن نأ نيد

 « ةريثك ءايشأل ةصاخ كاحضلا نوكيف « كاحضلا ناسنإلا ةصاخ ناك نإ هنإف . ىرحألا

 دق لب . ملدل لباقلا ناسنإلاو « ىحتسملا ناسنإللو « لجحلاا ناسنإلل ةصاخ هنأ لثم
 نوكي نأ اهنم : ةطلاغملا نم هوجو كلذ نم ضرعتف ضيسألا ناسنإلا لع هلومم ذخْؤي

 لجحلاا مم ناسنإلا نإف ؛ نانإلا رغ ىندملا فوه 1 اضيأو « ناسنإلل ةصاخم كاحضلا

 ىذلاو « اضيأ ملعلا لباقل ةصاخ كاحضاا نوكيس اضيأو . هدحو ناسفإلا ريغ عبطلاب
 . ةصاخ ريف ةصاخحلا نوكتف « ىحتس نأ هنأث م

 جود نإف ؛ ناسنإلا نم صخأ ضربألا ناسنإلا نأ عت كنأ الثم «رخآ هجوو

 ناسنإلاو : ليقف « ناسفإلل هتصاخ هنأ بب_س ضيسألا ناسنإلل ةصاخ كاحضلا نأ

 , كاحض هنأ هتصاخ ضوألا ناسنإلاف « كاحض هنأ هتصاخ ناسنإلاو « ناسنإ ضيألا

 ةصاحلاا نوكت نأ ضرع وأ « كاحض» سبل دوسألا ناسنإلا نوكي نأ كلذ نم ضرع

 . ةصاخم تسيل

 هيف بطخلاا ىفكيف لوألا هجولا امأف '؛ كلذ ريغ ىرحنأ هوجو ضرعت نأ نكمب دقو

 امو « ناسنإلاب مصوي امل ةداخ هنأ هانمم « ناسنإلا ةصاخ كاحضلا انلوق نأ ملعت نأ

 مه اس عوضوملا : امعوضومل || منا :اذإ|| ه « س نويغاشملا : نويغاشملا 10(

 ةيصاخلا : ةصاخلا || ه اهريغل . هريغل || ند : دجوتال || ن عوضومل كلك : عوضروملا كلذل )١(

 مه اء اس« ةيصاخ : ةصاخ (:4) معد كلذك : كلذل (م") ان ءمء اسءدء6 ب

 سع( بام :امل (07) نت« دناسإلاو:ناساللو || نءد ناسالاو : ناضاللو ( ه)

 نء د نوكبسف اضيأ ؛ اس 2« س « حب نوكيسو اضيأ : نوكيس اضيأو ( 4) مامأف : ناف ||

 ن ةمالنا نوكف ةريثك نامل لب دحاو ىنء ةصاخ تسيا ل : ةصاخلا(8) ب ىذلاو : ىذلاو ||

 صخأ (مط-0٠) نع( ودا « الثم 600 ن « م ةصاخلا : ةصاخ ||

 صاغ | مناسإلا :نانإلار ((7):  ضقلآا هنا ومس || ناصح :سبألا (13)

 ةيصاخلا : ةصاخلا )١( أس « ص 6« ب هوصاخ : هتصاخ || اس هتصاخ ؟ م « ن « س « ب هئيصاخ

 اص ضرهت : ضرعت )١6( ه6 معءاصع6 ب ةيصاخب : ةماخب 04( || ه«مءاسءدء؟ب

 ب ةيصاخع : ةصارز || اسهاعمو : هانعم 050( ناذه ؟ م كاذ : كلذ ||

 اها“: وم الا

١ 



 ىناثلا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا 0

 1 عضوملا اذه ريغ ىف هتماع ام لع ؛ هل اعوضوم ريغ ال ناسنإلا وه ناسنإلاب فدوي

 فصوي امل ةصاخ كاحضلا نأ هانعم ناك « ملعلا لباقل ةداخ كاحضلا نإ : انلق اذإ و

 ناسنإلاب فوصوملا نأ فلس ايف تماع دقف . ناسفإلا الإ كلذ سيلو « ملعلا ىل,اق هنأ

 « ٠١ ناسنإ وهو « ضيبألا ريغ ءىش وه ضيألاب فودوملا نكل « ناسنإلا تاذوه

 نوكي دق رحآآ تاذ عم نكيل « قلطم ضيبأ هنأب انوصوم ام ضيبأ ناكنإو . ام جنن وأ

 هريغ ءىش هب افوصوم نوكي ال ام ناسنإو . ضيأ هنإ ثيح نم هريغ ءىش هب افوصوم

 . ناسنإلا كلذك سلو . رخآ ءىش وه فوصوم هل ضرأألا نوكيف « ناسنإ وه ثح نم

 ةصاخلا نكت مل « انلق ىذلا هجولا ىلع ىحتسملاب فوصوملا “ ىحتسملا ” : انلوقب ىنع اذإف
 هلاحضلا سيلف « ىحتس. وه ثيح نم « ىحتسملا ذخأ نإ امأو . ناسنإلا ريغرخآ ءىثل

 «ىحتسملا نإف . كاحضلا هيلع لاقي ال « ىحتسم وهث يح نم « ىحتسملا نإف « هل ةداخ

 تمام ام لعو « رخآ ءىثف كاحضلا امأو . ىحتسملا الإ سيل « ىحتسم وه ثيح نم

 . ىرخأ عضاوم ىف اذه

 فرعو « لاحلااو ةكلملا هلام نيبو « لاحلاو ةكلملا نيب زيف « لمأتملا لمأت اذإف

 ضرمعلاب نوكت ىتلاو « هسفن ىف ءىشل نوحت ىتلا ةصاخلا هن تزيمت « انلق ىذلا لمألا
 صخ* ام ناكذإ . ةكلملا ىذل دجوتف ةكللا الثم ةصاخلا نوكت ذإ « رخآ ءىش ببسلو
 «قاقتشالاب ةكلملا ىذ لمى دكلم هتمصاخ امإ كلذو « ةكلملا ىذل اضيأدجويدق ةكلملا
 نإف « معلا لثف قاقتشالاب ىذلا امأ . قاقتشا ريغب ةكلملا ىذ ىلع ىل# ةكلم ةصاخ امإ و

 اص « دهنأ : هنأبل (") د تلف: الق )١( نعم اسءددهريذ : ريف )١(
 ...ضيبأهنإ|| م« بهنأب :هب )١( اسدحأ . رخآ || ن «ء دام ضيبأ : تاذمه ()
 د قحتسملا : ىحتسملا (8) ن وه ل : ضيبألا (7) ن « د ل :٠ هريغءىث

 سيلف ل : ىحتسم )٠١( ه6 س ىحتملا ؛ قحام : ىحتسم || هس : ىحدملا (1)
 : ءىثف || ن 6 د كاحضلاو : كاحضلا امأو(١ 1( ب ىح:سم وه ثيح نم ىحاسملا ناف هل ةصاخ كاحضلا

 ام تزيمف : تزيم )١4( اسرع : فرعو )١8( سرخأ : ىرخأ )١١( نءىثش

 ن« اسءداذإ : ذإ )٠6( هه نواس« س « دءىثلل :ءىثل || نةلزنم : هلثزيم ||
 : ةصاخ || مالح ل : ةكلملا || م ةيصاخ ؟ س ةماخ : هنصاخ 05( ن ةكلملاب : كلملا ||

 ه« س قاقتشالا : قاقتشا || ن هرلع : ةكلملا ىذ لع || ةكللل هتصاخ : ةكلم ةماخ )١7( ه6 م ةيصاخ
 اس : قاقتشالاب .٠.. ةصاخ امإو ||



 قمح لدجلا
 ا ا ا ا ع و يع م ل وح

 امأو . ملاعلل ةصاخ اهسفن ىه نوكت الو « ملاعلا ىلع ةلومم ةصاخ اهنم قتشت ملعلا ةصاخ
 دجوت دق « كاحض وه ثيح نم « كاحضلا ةصاخ نإف « كاحضلا لثف قاةتشا ريغب ىذلا
 لثم « دكلملا لع ل نأ ضرعي دق ةكلملا ىذل ىذلا نإف كلذكو . ناسنإلا ىلع هلو#
 اذه نم ضرعيف « ىحتسملا ىلع ةلومت دجوت دق هنإف , ناسنإلا ةصاخ ىهو « كاحضلا نأ
 . سألا لكش نأ

 ىذل ةصاخ قافتشالاب لمت ال ىلا ةكاملا ةصاخ لعجيو طلاغيف لوألا لاثملا ىف امأ
 أي« هب قيدصتا لوزي ال اضيأ ملاعلا نوكيف « ملاعأا ةصاخ ملعلا ةصاخ لعجبف ؛ هكلملا

 . هب قيدصتلا لوزي ال معلا نأ

 ىعارملا عار اذإف . ةفلتخم ةريثك ءايشأل ةصاخ ةصاحلاا لعجبف ىناثلا لاثملا ىف امأو

 ةنراقم وأ « ةكلملا ىذل ةكلم ةنراقم امإ«هنراقي ام نيبو ةصاخلااهل ىذلا ءىثلا نيب زيف
 ىلع نوكن ىتلاو « الوأو هئاذب ءىثلل نوكت ىلا ةصاقلا هل لصحتن « ةكدلا هكلأا ىذ

 سايقلاب كتفرهف « هجولا اذه دعب الوأ ىذ ىذلا هجولا امأو . طلتلا وأ ضرعلا قيرط
 . هيف طلغلا نع كصلخت هطورشو

 ( هتصاخو ملعلا ذ>ؤيف « في رصتلا ىعاري نأ وهو ؛ لوألا مسقلا ىف عفني عضومو

 .قاقتشالاب هل ةصاخ ةكلم ةصاخ نم ْذْحْوِف « ملاعلا وهو ملعلا نم مسالا هل قتشملا ذخؤيو

 لعج لب ملاعلا ةصاخ كلذ لمجم مل « هب قيدصتلا لوزي ال ام هنأ ملعلا ةداخ ناك اذإف

 لوزيال ىذلا هنأ ملاعلا ةصاخ ناك اذإو .لوزيال قيدصتهل ىذلا ناسنإلا هنأ ملاعلا ةصاخ

 ريغي : ريغ ( ؟) م ةيصاخ : ةصاخ || م ةيصاخ : ةصاخ || م6 س ةيصاخ : ةصاخ )١(

 :ةصا> (4) سءىثلا ل :نإف (")  هء«اس« سقاقتشالا : قاقشا [| نريغل ؛ اس

 :امأ (5) م اهنإف : هنإف || ه« نس ءد ناسنإلل : ناسشإلا || مء اس« د « ب ةماج

 اسىذ : ىذل || هع(« ب ةيصاخ : ةصاخ || ه6 م( اس © ص« ب ةيصاخ : ةصاخ | "|

 : هكلملا ىذ )١1١( ن كلم : ةىلملا |! د ةكلمل : ةكلم )0( مهب | ؟ برلءملا : للعلا م(

 ساللوأ : الوأو || ماسح ؛ نوكت || م ىذلا لا || د لعجن : لصحت || اس « د ةكلم ىذ

 نرخآ 4 مضرمو )١6( اس« بهم : هيف | سكصلختو : كصلخت (18) مهىتلا : ىتلاو |
 : ةصاخ ةكلم ةصاخ نم ذخْويف )١( مث اص ء د 6 ب هتيصاخو : هتصاخو || م : مسقلا ||

 ن « دنإف : اذإف || م « اس هتصاخ : ةصاخ || ه « س ةصاخلا نم : ةصاخ نم || ن « د ةصاخلا لعجيف

 ماذإف : اذإو || نال : ماعلا ةصاخ لعجج لب 1



 ىباثلا لصفلا  ةعبارلا هلاقملا ١
 روس سس

 : معلا ةصاخ لهم لب مما ةصاخ اذه لمجال نأ بجيف «هلو هب قدص أمل هقيدصت

 ملعلا نيب ناك (ىل هنأل كأذو . لوقلاو دقعلا نم اهب قيدصتلا لوزي ال ةيقيدصت ةلكلم هنأ

 ىعاري نأ بحي لب « دحاو ءىثشك اذخؤي نأ بحي الف « ام ةهلباققمو ةدناعم ملاعلا نيبو

 . امبيف ىعارب م« امهصاوخ نيب اضيأ لباقتلا

 كلذ نوكين « اقلطم ذخؤتن « عبطلا طرمأب ةداخ ةصاخلا نوكت نأ ( رخآ عضومو

 َنِإف « نيلجر وذ هنأ صرفلا ىلإ سايقلاب ناسنإلا ةداخ نإ : لاقي نأ « لاثم . الطاب

 . دوجولا ىف نيلجر اذ ناسنإ لك سيف . اقح نكي م“عبطل اب”: لاقي نأ هب نرتقي مل ام اذه

 تفداص اذإ ىِت- « ةيناسنإلا هتروص ىف كلزكوه ىأ « هعبط ىف كاذكوه ىلق اذإ امأو

 ناك «جِراخ نه ضراع ضرعب موأ « ةداملا كلت ىف ةفآ عقت ملو « ةرفاو ةدام هنوكن تقو

 . ةلماك ةداحلاا تناك ؟ نيللجر اذ

 زيع مل اذإف « هدعب رخآ ءىشلو « الوءىثلأ نوكي ام صاوحلا ىف زي نأ رخآآ عضومو

 ءالوأ نولتلا لقي ملو«نولتلا حطسلا ةصاخ نإ لوقي نم لام ؛ ةداخ ةداحلا نكت مل كلذ

 ولو . حطسلا ةصاخ كلذ نوكي الف « هيف حطسلا كراش مسحلا دجنف كلذ لقي مل اذإف

 . اهه>اوب ةصاخلا تاصحتل كلذ لاق

 )١( مه(« م اس« س « ب ةيصاخ : ةصاخ || ماس : هلاقو ) ١ ( اهب قيدصتلا :

 س الو : الف || معوءمد :ام(؟) م لقعلا : دقعلا || ه6 م« اس « ص « ب اهقيدصت

 || م اهصاوخ : امبصاوخ ( 4 ) ه © س « دءىشا : ءىشك || م( سءدذخوي :اذ>وؤي.

 ) ذخوؤف || س طرشل : طرش || م اس «د ةيصا> : ةماخ || ه «د ةيصاخلا : ةيصاخلا (ه :

 ه ذخوت لب ١ ) )5اذ || م نرقي : نرتقي || اس :ام(7) -اسعطلاب : سايقلب :
 نع« د فداص : تفداص || مامأن : امأ, () ما ما اس« ساء د «© ن وذ

 )9( ن « د وأ:ضرعي مل وأ || ب نكت : عمت || نءمءاسءد اد :تقو )٠١( ةصاخلا :

 ه6 م « اس « د ب ةيماخلا )١١( ةيماخلا : ةصاللا (١١؟) مءىشل :ءىشلو
 مه« م اذإف ؛ ن؛ داذإو : اذإف )0( اس« ص« ب : حطسلا ةصاخ || م« اصعد(« ب

 || سالولو : لاقولو || ن « د حطسلل : حطسلا || اس« د 6 ب ةيصاخ : ةصاخ || نوب : هيف
 ) )14اس ةيصاخلا : ةصاخلا || م تصلخ:ل : تلصحت



 ففي لدا

 طئارشن ارهاظ انالتخا (هامح هوجوب فلتخم تالومحملا نأ ملعت نأ بج لب

 . ةداخ عضوت فيك نأ ملعتل « تاهحلاا كلن ةصاخلا ىف ىعارت نأ بجيف « اهقحلت
 ( اقح عبطلا ىف هنوك نوكي و « اقح ةلاحم ال ءىشلل هدوجو روكي ال ام ءايشألا نف

 هنو" نوكي نكلو 2 اقح لاحم ال هل هدوجو نوكي ال ام امثمو ؛ ناسنإلل نيلجرلا ىزك

 .ناسنإلل عباصأ ميرأ ىذك « ءىثلاب اصاخ نوكي و ءاقح ةردنلا فهل ضرعي نأ هنأش نم

 كلذو « ءازحأ ماسجألا فطلأ رانلانإ :٠ مملوقك ؛ ةروصلا ىلإ هتبسن نوكت ام هنمو

 . ماوقلا ىف

 6 كردترو سمح ناويحلا نإ : ملرقك قالطإلا ىلع لما ىلإ هتلسل نوكت أم هنمو

 . كرهه و سحب نأ هعابط ىف ىأ

 هنأل لب «٠ ىه م5 ةروصلل الو « قالطإلا ىلع سيل لكلا ىلإ هتبسن نوكت ام هنمو

يأو 4 ام ةروص ىهو 4 سفنلا ىلإ مهفلا بس (؟ © اهم ءزحل
 نك فك املإ بسب س

 . ىركفلا ءزحلا وهو ةقيقحلاب اهنم ءزا وه لب

 معتااو ةيلاب هل نوكي لب « قالطإلا ىلع الو ةتبلأ عبطلا ىف ءىثلل نوكي ال ام هنمو

 سأح هنإ ناسنإلل لاقي اك ؛ معأ ىنعم ةهج نمهلاثمو « ةكرشلاب هل نوكي ام هنمو

 ءاده لثم ام ةصاخ ناك نإف . هريغ هيأ هكراشلو « ناويح وه ثيح نمهل كلذن « ىحوأ

 « عبطلاب اهنأ ةصاخلا ىف عضوي نأ بجبف . قالطإلا ىلع ال سايقلاب هتصاخ نوكيف

» 
 اس « ب ةيصاخلا : ةصاخلا (؟) ب اهلح : اهلح || م« ن « د هوجو : هوجوب

)١( 

 س هنوكل : نورك || ه6« ن6مءدهل ل :هدوبو (4) هعم
 نءد ةعبرأ : ميرأ (ه)

 سحي نأ هعابط ىف ىأ || م هعبط : هعابط ||ه 6 م« دنم : ىف () ب كرمي وأ : كريو (م)
 ن - : كريو )٠0( 2اس ةروصلا « ةروصللا )١١( م.هزحبا : هزل )١١1( :هزخل

 |[[س«باذه + : اذه (5) مد: هلإ| ن « د امو : همو
 اص © ب هزحلا )1٠6(

 ةصاخ نركيف :  ند : سايقملاب || نءد )١( خسنلا عيمح ىفاذك ] ةيصاخلا : ةصاخلا [

 | ب للوأ وأ + : عبطلاب || س هنأ : هنأ
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 ىف سيل ىنتقم ةروصلا نم ءزحل وأ « وأ قالطإلا لم وأ « ةروصلل وأ « ةردنلا ىف وأ

 . ئش سايقب وأ « ئث لك سايقب وأ « عبطلا

 اذإ ىذلا ءىثلا لثم « لتألاو رثك الا ةهج نه فالتخالا هيف عقي ام ىعارب كلذكو

 لثم « معأ ىنعمل ةصاخ نظ ةيافلا ىف نكي مل اذإو « ءىش ةصاخ نظ ةياغلا ىف الثم ناك
 «راخلا امهمعي و « فاط اضيأ ءاوهلا نزف ؛ ادج ىفاطلاو ىلاعلا مسا وه رانلا نإ : ملوق
 . رانلا صمم ادج قاطلا نأ مهوب. و « راللا صخم اقلطم ىفاطلا نوكيف

 نارينلا لثم « عونلا بسحم لب « سابا بسحب عقي سيل لضافتلا فتاك امبدو
 ةيباهلالا ةلعشلا للئم « ةيقربلا وأ ةيحابصملا ةيفاصلا ةاعشلا تسبلف ؟ ةفاطللاب فلن اهنإف

 ع عونلا معي مل؛ ادج فيطللا مسا وه رانلا نإ ليق اذإ ذئنيف- . نارنن اهلكو ؛ ةرماوأ
 |مثيعب ىهو « فييفألا لث ةقلطم املأ ىلع ةذوخأملا ةصاخلا نوك# ال كلذلو . طلغلا عقوو
 «اهدحو رانال ةصاخ فيفا" !نوكيالف « ادج فيفخ : كلوقك « طارفإلا ةديقملا ةماخلا

 تسيل ةريغصلا نإف « ران لك ىله هلوةم نوكي ال ادج فيفا نإف « ادج فيفا الو
 . قرلا دنع بيهللا الو « ةريبكلا دنع ادج ةفيفخ

 مسأب ىبأت نأ اما : نيو>و ىل» كلذو 2 هسفا ةماخ ءىثلا لمجت نأ ءرخآ مضومو

 ىنات وأ « قئاللا ةداخ ليهاو « ةيرشبلا ةصاخ ةيناسنإلا نإ : لوي نك « فدامص
 ىءمو . هسفن دودحملا ىنعم وه دحلا ىومو ٠ دودخلا ةصاخ هلعح دق دحلا نوكف دحلاب

 عضوي نأ بجيف : ةروصلا نم هرم وأ ىلوأ || ب الوأ : ىلوأ || ام ةدو الو : ةروصلا دأ ( )١
 « مع ىنتقم وأ ىلوأ وأ : ىنتقم ةروصلا نم ءزحل رأ ىلرأ || ه * ن يأ لفأ رأ قرأ عبطلاب هنأ ةيصاخلا ىف
 ن سايقب رأ ءىش لك صايفب و ؛ ص ءىش لك سايقم وأ : ءىش سارقب وأ ءىش لك )١( ن « اس
 :ىاطلاو || سن : نإ ( 5 ) م ىنعم : ىنمل || د :  ةيافلا ىف نكي ملاذإو ءىش ةصاخ ( 4 )
 : كلذلو )٠١( س ةيقربلاو : ةيقربلا وأ ( 4 ) هاهمعيو : امهمعيو || ه « مىفاطلا وأ
 مه« م اس« ب ةيماخلا : ةصاخلا )١١1( هع مع اس ن « د ةيصاخلا : ةماخلا || ه « م كلذكر
 : بيهللا )0 ن الوقم ؛ م لوقم : هلوقم 1( م رانلا : رانلل || سالو نء«دالو : الف ||
 مه(« مع اس« سو« ب ةيصاخ : ةصاخ (16) مه« اس ةيصاخ : ةماخ )١4( ن « د بيهلاا
 مع م« اسعد« ب ةيصاخ : ةصاخ (15) اس ىه : ىنأت || ه « م « ص « ب ةيصاخ : ةصاخ ||
 مه(« د : ةيصاخلا : ةماحلا || د - :رهدمحلا ||



 "6 لدحلا

 صوصخلا ريغ وه ام ةصاخلا ذخأت نأ بجي لب صوصخلا ىنعم دعب نه ءىش ةصاملا

 « ناورحلا ريغ هانعم ناك ول سفذاا ىذ مسحلا لثم ؛ قناكتلاب هيلع عجرتو « هتعيبط ىف
 . ةصاخ ناكل « هيلع اسكعنم ناكو

 ؛ رحبلا ءام وه ثيح نم رحب ءاك « ةبءاشتم ءازجأ هل نوكي ايف « رخآ عضومو
 ه نوكي لب « ءزمللاو لكلا اهيف كرت ةيصاخم ىنأ نوكي ال مث ؛ ءاوه وه ثيح نم ءاوهلاو
 نوكي وأ . ملام هرثكأ نأ وأ « ملام هنأ ه:صاخ رحبلا ءام :لوقي نك « رثك'الإ امإ كلذ

 « اح ام رحببلا ءام عيمج سيل مث ؛ قشنتسملا وه ءاولا نإ : لوقي نك « هئزج ةهج نم

 « بذع هلك ءام هنمو « ملام هلك ءام هنم لب « لام هرثك أف « رح ءام وه ءام لك الو

 هلكو اهتدنتسم هلك سيل اضيأ ءاوطلاو . ري ءام هلكو حام هرثك | رحبلا ءام لك سيل

 ضرألانإ :ضر الل ةصاخلا ىطعم لوقي اي نوكي نأ بجي لب . ءاوه هؤزح اي « ءاوه

 . ةفصلا هذهب « ءزج لكو « لكلا دجنف ؛ عبطلاب ةليقث

: 
 ناكو (؟) م6 ماع اس6 صعد «بةيساخلا : ةماخلا || د ىنعب : ىنعم

)١( 

 اح فاح | | كاك ورا
 :ىأ (0) ن ءاملك :ءي؟ («) 26 1 جا

0 
: 

 هيماخ || د كلذب : كلذ(15) سءزحلاوأ : ءزخلاو || م ةيماخلا : ةرصاخم |' اس

 م هم ءزح : هنزح )70 درك أ : ةركلا | اهنا نأوأ || معاس(صءد(عب 59

 :ء.اعوه (م) 0 || ه ءاره :ردإ| ه«ن«مع ااسا . نإ |

 :بذع (8) أاضادحب : لام ٠ ٠. لب (ه- م) ن :د هرثكأ : هركأف || ه « ب ءام

 د اهنع
 : ةصاخلا(١٠) ا ل ا

 ت : ةصاحلا
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 ثااثلا لصفلا

 ةصاخللا ىف ةكرتشملا عضاوملا لاعتسا ىف ( > ) لصف

 نكي مل « دضلا ةصاخ دضلا نكي مل اذإ هنأ « ةكرتشملا لوصألا نم ىرخأ عضاومو
 نكت مل « ءىش لضفأ هنأ لدعلا ةصا> نكت مل اذإ هناإف . رخآلا دضلا ةصاخرخآلا دضلا
 اذه نأ تملع دقو . تابثإلل اضيأ اذه حلصيو . ءىش سخأ هنأ روحلا ةصاخ

 ادوجوم رخآلا دضلا نوكي مث « دضب اصاخ نيدضلا دحأ نوكي نأ عنتمرال هنأو « روهشم
 . ىرخأ رومألو هدضل

 سياف «فءضلا ةصاخ لضافلا نكي ملاذإ هلأ لثم « تافياضتلا نم عضوم ؛ اضيأو

 . لاطبإلاو تابثإلل وهو ؛ فصنلا ةصاخ لوضفملا

 دوجو نكي مل « محصل ةصاخ سحلا مدع نكي مل اذإ هنأ « ةكلملاو مدعلا نم عضومو
 لثم « نيصألا نم همسا قتشملا كلذكو . نيرصأالل حلصي و ؛ عمال ةصاخ سحلا
 . عمسيو سحلا دجي نأو « مصيو سحلا مدعي نأ

 تسيل ضيقنلاب هلباقف « ةصاخ لومحلا ناك نإ هنأ ةهج نم تاضقلنتملا نم كلذكو

 . لاطبإلل اذهو ؛ ةصاخ

 )١( ةكرتشملا || ب عارم : عضارم» ( ؟) نا : ةكرتشملا :  ةماخ || س :

» 
 بدضلا ةيصاخ : دضلا ةصاخ (؟) داس : اذإ ... نكب مل((8-4) هءمءد(« ب ةيصاخ
 ه ةصاخ : اصاخ(5) نا :اذه(ه) ماس ؛مىعنءس نإ :اذإ(4) هع( مدد

 نيا( 09 ١ ) 8موي 1: ماسح ا» يلا مد معلا | ص ودع[
 امدجيو : دجي نأو || د مصي نأو : مصيد (١؟) ن سيل : سحلا(١١) ن نذإف ؛ دنذإ و

 || م ممسي ؛ ن ؛ د عمس نأو : عمسو ١0 ب هلباقءر : هلباقف || مع امس : ةصاخ «

 م. اس )١4( مه ةصاخم : ةصاخ



 لدملا ١

 « سحم نأ ةصاخ ليخت نأ ناك نإ هنأ « اضيأ ةلداعلا ةهج نم كلذكو

 . تايثإلاو لاطبإلا اذهو ؛ سمت ال نأ ةصاخ ليخت' ال نأف

 ؛ ضيقتلاب هلباقمل ةصاخ نوكي الف « ءىثلل ةصاخ ءىذلا ناك نإ هنأ ثلانلاو

 . ةطلاغملا ليدس ىلع الإ تابنإلل حلصي سيلو

 لوقعم ناك اذإ هنأ لثم . دحاو سنج نم ةمسقلا لداعت ليدس ىلع رخنآ عضومو

 نكي مل « تاتئالل ةصاخ سوسحملا ناويحلا نكي مل مث « تنامو تنام ريغو « صوسمحمو

 تالا ةصا- سوسحملا ناك نإو ؛ ةكئالملاك « توم ال أمل ةصاخ لوقعملا ناويحلا

 . ةكماللل ةصاخ لوقعملا ناك

 ناكو « ماع ىنعم ىف ناكرتس نائيش ناك اذإ هنأ « كلذ اضيأربتعي ححصملاو

 امهم دحاو ناكو « طقف دحاو ىف امهنم دحاو لك « نيينعمو نيكيش ىف امهدوجو

 هتصاخ رحخالاف « هل ةصاخ كلذ نوكيو « نب ألا دحألل هنوكب هءومع صصص,

 « سفنال نيتوق ىف امهدوجوو ناتليضف امهنإف « ةفعلاو مهفلا لثم ؛ رخآلا سعأالل هنأ

 «مهفلل ةصاخ كلذ ناكو « ىركسفلا ءزجلل ةهليضف مهفلا ناك مث . ةيناوهشلاو ةيركفلا ىنعأ

 . ىملع اضيأ اذهو . ىناوبشلا ءزجل هليضف اهنأ ةفعلا ةصاخ نوكت نأ بجيف

 ساف 6 فورصلل ةصاخ سبل فورصملا ناك اذإ هلأ 4 في راصتاا نم مضومو

 (؛ لاطبإلاو تايثإلا ىلدج عضوم وهو . سكعلابو © فيرصتلا ةصاخ في رصتلا

 ه(«6م اه« اسء ص« ب ةيصا> : ةماخ || ن هنأ : نأ || نءمءاسءدءب تناك : ناك (1)

 : ةصاخ || سس: ثلالاو (+ ) ه(مءاس«س(« اب ةصاخ :ةصاخ(؟) نهنأ : نأ ||

 ناس : رخآ ... ىلع (ه -و#غ) ب ضيفنا ضر نم : ضيقنلاب || هل لس

 نإر(م-07) نتايثإلل : تاتال (5) هءاسعد ومو سودحم : سودحمو لوقيم ( 5 )

 'مريغب : تع (5) هت اول تانئكنلا ]أ هاف : نإر(00) || ماس : ةكئالال ... نا
 م ناك وأ ؛ س لكو : ناكو || ه لكو : لك (.) اس © سا« د ل : اضيأ

 م«د«بهتيصاخ : هتصاخ || ن« م « درخآل ادا: كان ع6 مع ا اقوا ناو ةرئاو (١1

 م« اس ناك : ناكر إن« دءزحلا : ءرهلل (10) ن امهد_و؛ با : اههدرعوو )١0(

 بجإف )١4( نع اس « س «د«بةيصاخ :ةلا.0|س -س : كذ || ن « د كلذو : كلذ ناكر |

 :اذإ )١١( مءاس«سءعد« ب هيحاعلإا دال ناو نورك نودخ || ننس

 « س ع ب هيصاخ : :داخ (15) س4 ب ولو : سولف || اس « س « ب ةيصاخ : ةصاخ || س نإ

 َن اذهر : رهو||ه © م ء اس

٠ ١ 
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 ثلاثلا لصفلا  ةعبارا ةلاقملا اسم

 قيرط ىلع نوكي نأ لدعلا قيرط ىلع وه ام ةصاخ نكت مل نإ هنأ لثم « ةلثمأ هدكؤتو
 ( نيلجر وذ ءاشم هنأ ناسنإلا ةصاخ ناك نإ و . لاما ةلادعلا ةصاخ نكت مل « ليلا

 . نيلجر ىذ ىششم قيرط ىلع ىرج هنأ ةيناسنإلا قيرط ىلع ىرجي ام ةصاخ تناك

 سيل ام لثم « فورصملا بلس عم في رصتلا بلس بناج ربتعي كلذكو

 . ليما ريغو لدملا ريفغو « ليملا قيرط ىلع سيل امو « لدعلا قيرط ىلع

 . دضلاو « فاضملاو « ةكلملاو مدعلا كلذكو

 قتشملا ناك اذإ بحي سيل هنأ وهو « ىماع رظن رئاظنلاو فيراصتلا مضوم ىفو
 لع الو ردصملا نكي مل امير لب ؛ ردصملا ةصاخ ردصملا نوكي نأ « قتشملا ةصاخ
 قطنلا ةصاخ كححضلا نوكي قطانلا ةصاخ كحاضلا ناك اذإ سيل : هلاثم . ردصملا
 كحضلا نر ول امأو . هلواسم هيلع لومم كحضلا نإ و « كحض قطنلا نإ لاقي ىتح
 ثيفح كلذ عمو . ةلاحم ال قطانلا ةصاخ كاحضلا نوكي ذئنيح ناكل « قطنلا ةصاخ
 ىناسنإلا قطنلا ةصاخ نأ لثم ؛ ةصاخ ةنراقملا نوكت ردصملا ىلع ردصملا ليال
 . كحضلا اهنراقي نأ

 ثلاث ةبسنك « رعآ ءىش ىلإ ءىش ةبسن ناك اذا هنأ وهو ٠ ةبسنلا نمرحنآ عضومو
 : هلاثم . ةصاخب تسيل وأ ةصاخ عبارلاف « ةصاخم تسيل وأ ةصاخ ىناثلاو « عبار ىلإ

 م ءمءاس « د ©« بةيصاخ : ةصاخ || ن نإ هلاثم ؛ د نإو هلاثم : نإ هنأ لثم )1١(

 «مءاس ءس ءد « ب ةيصاخ : ةصاخ(١؟) ه«نءاسءد ةقيرط : قيرط || « د ةقيرط : قيرط ||
 : ةصا> (؟) مه« م اس« س «د « ب ةيصاخ : ةصاخ || ن « د ليما ؛ سدملا : لامجلا|[ه

 :بناج ( 4 ) ن « د ةقيرط: ق,رط || نء د ةقيرط : قيرط ( ؟) [خسنلا عيمج ىف اذك ] ةيصاخ
 ءو ا : لدملا || ن« س ء د « ب ةقيرط : قيرط (ه ) م قي دمتلا : فيرصتلا | نالاح
 مه« ن « د مضاوم : عضوم (10) نع« م ءاسءس « د «ب ةقيرط : قيرط || ن؟ م« اس « س
 نعد  :ردمملا ىلع || ن « ده :  ردصملا || م ةيصاخ : ةصاخ || م س : قتشملا ةصاخ ()
 ن«مء اس« بةرصاخ : ةصاخ )١1( نءدهنأ ل : امو )٠١( داس :كحضلا (9)
 ...ءىش(١س رو صد )١4 ند تناك: ناك )١4( دن ء« د امهنراقي : اهنراقي(6١)

 مع6م وس(« اباد : ىلإ (16) ماس 2: هتيسل



 1 لدا

 ةصاخ ناك نإذ « ةحصلا ىلإ بييطلا ةبسن بصخللا ىلإ هتبدن ضائرلا نأ

 « ةحصال اديفم نوكي نأ بيبطلا ةصاقن « بصخل اديفم نوكي نأ ضائرملا

 ايماع راص ناك وا ايماع ريصي ناك امنإو « ىمل» سيل عضوملا اذهو . سكملابو

 طقف ديفي هنأ ىف انهه الثم ةبسنلا تناك اذإ هنإف ؛ ديفم ريف طرشلا كلذو « طرشب
 ديفي هنوك نوكي نأ ديفم لوألاو ديفم هنأل بجي مل « هلواسم اديفم هنوك نأ ىفال

 مدقت ناك اذإ اءأو .هل اي واسم هديفي ام ديفي هنوك لوألا ناك نإ و؛ هل اي واسم هديفي ام

 «لاطبإلل هل واسم ريغ وأ « تابثإلل هل واسم هديفي ام ديف, امهنم دحاو لك نوك نأ معف

 نكمي هنأ اذه لاثمو ةبسانملا رابتعا ىلإ ةصاخم تسيل وأ ةصاخ هنأ تابثإ ىف جاتحم سلف

 . بصحلا| ناديفياعمضاترملا ريغو ضاترملا نوكي و «ةحصال اديفم هدحو ب.,طلانوكي نأ
 ذئنيح ةحصلا ةدافإ نوكت مث . ةحصلاو بصختل ناديفم امهنأ ف ضاترملاو بيبطلا كرتشف

 لك ىف ةبسنلا لبق نم ملد ناك نإذ « ضاترملاب ةداخ بصحلاا ةدانإ نوكت الو « بيبطلاب

 لاعتسا نأ نيبفء واسم صأ ةدافإ ىف ناكرتش اههنأ ماعىتح ::ةاؤادم تحوم اهيتن دهأو

 نوك» نأ وهو ؛ رخآ ىمأ نوكي نأ الإ مهللا « ةّاأ دجم ريغ ةصاخلا تابثإ ىف ةبسانملا

 نمبيبطلا لاك هجو لك نم بصحلاا نم ضاترملا لاحنوكت نأ بحي هنأ بجوي سايق

 ضاتراا ىلإ بيبطلا نع لقتنل ذئنيح « ةحصلا ةدافإ هصخم بيبطلا نأ معي مث « ةحصلا

 لب هسفن نم الوأ ضاترملا لاح فرعي مو هسفن نم الوأ فرع دق بيبطلا لاح ناكاذإ

 ةهجلا هذه ىلع نكي مو اهدحو ةيسانملا سفن دمتعا اذإ امأف . اذك بجوت هتبسن نأ مع

 . ايدورض عضوملا نكي مل
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 كثلاالا لصفلا  ةعبارلا ةلاقملا ا
 يل

 نراك اذإ هنأ وهو « أىلوألا ىلإو نينثالا ىلإ دحاولا ةبسسن نمرخآ عضومو
 كلذكو .رخاللا ةصاخأ سياف « امهدحأل ةصاخ سيلو « ادحاو اكح نيئيش دنع هكح
 ةصاخ هنأ مص اذإ امأو . ىلوأب سيل امل نكي مل ىلو الل ةداخ نكي مل نا
 نأ لاز لب « كرات ال ةصامللا نأل ؛ رعآالل ةصا> نوكي نأ لاز دقن ؛ امهدحأل
 هب عفتنيال اذهف ؛ رخآلا نود امهدحأ ىف دوجوم وهو فيكو ٠ ءاوسلا ايهدناع هك
 عفتتي الن مولعلا ىف امأو « لدحلا ىف الإ اضيأ هب عفتني "الف بلسلا ىف امأو ٠ تابثإلا ىف

 جتتن اب ر وأ « ةدحاو نيسعألا ىلإ هتبسن نأ ةلد'لا مل- امبر هنإف لدأا ىف امأ . هب
 سفن ىفو « دوجولا ىف هتبسن لومم نوكي نأ دعبيذ مولعلا ىف امأو . همي ام هدنع كلذ

 سيل وأ ةصاخ هنأ ثحم عضوم كانه نوكي مث ؛ بلسلا ةدحاو ةبسن نيئيش ىلإ « قحلا

 . ةدحاو هتبسن نأ ملعي مل لاحلا لوهجم ناك نإ هنأل كلذو « ةصاخم

 « دحاو لك نع باس ىّتح ةصاخم سيل هنأ الوأ ملع دقف لاهلا مولعم ناك نإو

 . بلسلا ىف ةدحاو لاح امهنم هلاح نأ مع ىح « نينثالا نع بلس ىتح

 ناسفإلا ةصاخ ناك اذإ هنأ لثم  هفرعت تنأو - داسفلاو نوكلاب ربتعم عضومو
 هدباسف ةصاخو ؛ رمألا كلذ نوكي نأ وه ناسإلا نوكت ةصافن « ارمأ هسفن ىف نوكي نأ
 . باسلاو تابثإلل وهو « ىماع اذهو . رمألا كلذ دسفي نأ

 ىبامملا نم ةصاخلا نوكت نأ ىغبني هلأ « لاطبإلاو تايثإلل 5 عضومو

 نمو هئيهامل ةل لابو ؛ همون وه (ىل هعول نوكيو « هعون ةهج رم ىثلل ةقحاللا
 نإب هنإف ؛ عضوملا اذه ريغ ىف وهام لبق نم قحاللا ىنعم تدلع دقو . هتيهام قيرط
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 لدحلا ١

 ناسنإلا نوكسلا قدلي ال اك « وه وه ثرح نم هقحات تسلل ةصاخ ةذوخأملا تناك

 ةسهج نم ال نكلو هقحلي ناكوأ ؟ مسج وه ثيح نم لب ( هتيهامو هتروص ثيح نم
 نكلو ةيئاسنإلا ةروصلل قحاوللا نم ىه ىلا ةحالملا لثم « ةيواس+ ةصاخ اهب ريصي
 . ةصاخ ةصاخلا نوكت الف ةيقيقح ةصاخم تسيل

 « ناورل سنو ماجنم ابكرم هنوك نم ناودل ام لثم ةصاخلا تناك اذإ امأو
 . ةديج ةصاخلا هذهف ؛ هيلع سكعنتو « ةعابطل هقحلب كلذف

 «هتصاخ ال هدح وه سفنو مسج نم ابكص ناوياا نوكنإ : لوقي نأ لئاقل نكل

 لب « هسنج مزاول نم وه لب ؛ ناورلل ةيساجلا ىناعملا نم سيل بمكرملا نإ : هل لوقتف

 مسجلا ذخأ لب ؛ انج انهه مسجلا ذخؤي ملو ؛ سفن وذ هنأ هلصفو « مسجلا هسنج

 سفنلا ةنبلأ ذخؤي ملو ؛ ىسنملا مسملا ال ىداملا مسجلا وه هنأل « لصفلا نم ءزكب

 بكرملا اضيأ سيلو . قطنم لصف ءزح هنأ ىلع لب ءحصي ال كلذف« دحلا ىف لصف هنأ ىلع

 ناك نإ و « ممج هنأ وه مسج ن٠ بكرملا موهفم سيلف « مسحلا ىنمع اسنج مج نم

 موهفم كلذ نكلو ءامسج الإ نوكي ال مسج نم بكرملا نأ مهةيف«جراخ نم اموزل همزلي

 « فلس امم كل ةرهاظ ءايشألا هذهو . اموزل همزاي ناك نإو « نمضم موهفم ال ؛ مزال

 . رذتل ةراشإ رين امنإو

 . اموسرو ص اوخ بلقني هنإف «قدصلا هعم قبي ارييغت ريغ اذإ دودحلا نم اريثكنأ لعاو
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 ثلاثلا لصفلا  ةعبارلا ةناقملا فق

 ةصاخ انوا رثكأ وهام نكي مل اذإ هنأ لثم « لقألاو رثك ألا نم ذوخأم رخخآ عضومو

 « ناك نإو ؛ ةيمسج لقأ وس. (ىل ةصاخ انولت لقألا نكي ل؛ ةمسح رثك أ وهال

 رثك أوه (مل ةصاخ انول رثك ألا نكي مل نإ هنإف « قالطإلا عم كلذ ربتعي دقو . ناك

 طرش ايقيقح نوكي دق عضوم اذهو . اقلطم م. ة داخ اقلطم نولملا سيلف « ةيمسج

 عوضوملا ناك اذإ ايةرقح نوكي اماف « ايقرقح امأ . طرششلا كلذ كرت نإ اروهمامو
 لثم « نوناقلا اذه رمتس" ذئنيف. « اعم فعضألاو دشألا نالبقي امهالك ةصاخ ذوخأملاو
 هل ةصاخ كلذ ناكف « رصبلا عم اقلطم داوسلا ناك امل هنإف « الثم رصبلل عملاو داو.لا
 « ام+ دشأ وه اداوس دشأ وه ام نأ نيبلا نف « اعم فعضألاو دشألا نالبق, اناكو
 ٍ كلذ ع ىف سكعلاب و « لكل ةصاخ ٌنكو « ام لقأ وهف اداوس لقأ وه امو

 . لاطبإلا ىف كلذكو

 نم ءىشث بجي سيلف « هعابط ىف صقتأألاو ديزألا لبقي ال عوضوملا ناك اذإ امأو
 نأ هتصاخ ناسنإلاو « قوف ىلإ كرت نأ اهتصاخ رانلا تناك اذإ سبل هنإف « كلذ
 روكي وأ « ةيران دشأ قوف ىلإ ةكرح دشأ وه ام نوكي نأ بجي « ةيورلاب مهفي
 دشألا لبقت ةيناسنإلا نأ ةمدقملا ف عضو دق اذدو « ةيناسنإ دشأ وه مهف رثك أ وهام
 روبشملا ليبس ىلع الإ ىلوألاب ىنمملا اذه ىف رثك ألا ساقي نأ بجي الو . فعضألاو
 امي رو « امهدحأل ادوجوم اذك نوكي الو « اذكب ب نم ىلوأ 1 نإ : لوقت دق انأ كلذو
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 م لدملا

 سيل ةلملابو . ناك ول اذكب ىلوأ اذك : لوقنف « الام اهلك وأ !.هدحأ دوجو ناك
 عنتملا ف كلذ لاثم . هل نوكي نأ بج «رحآ ءىش نم ءىشل نوكي نأ ىلوأ وه ام لك

 بجي سيلو « قيقرلا ءالملا نم كرحتملا هيف عرسد نأ ىلوأ ءالملا نأ #مم لاقي ام

 ادض نوكن نأب ىلوأ ةريدتسملا نإ : نولوقي اكو . ءالمللا ف انكمم كلذ نوكي نأ
 سيلو « نب رابتعا بسحب ةميقتسملا نم كلذب ىلوأ ةريدتسملا وأ « ةريدتسال اهنم ةميقتسلا

 امير لب « ةقيقا ىف قلطملا ىلإ ىلوألا نم لاقتنالا نذإ نسح الف . نوكي نأ بجي

 « هل دوجوم هنأب مكح دقف ءىشال ادوجو رثك أ هناب مكحم نأ امأو . مضاوملا ضعب ىف عنقأ

 ىف كلذ ىلإ بهذن انسلو . مسالا كارتشاب ىلوألا ىنممب رثكألا ذخؤي نرأ الإ مهللا

 . عضوملا اذه

 « لوألا ريغو ىلوألا ىنممي ىذلاو « ةبسانملا ىف لقألاو رثك ألا نم رنآ عسضومو

 لوقي نأ وهو . ىماع ريغ ىلدج وهو . اعم ةصاخناو عوضوملا ىف ةرثكلا لخدت دقو

 سيلو « ناسنإلل معلا نم ناوي ةصاخ نوكي نأب ىلوأ سحلا ناك امل : الثم لطبملا

 افاقحتسا لقأ ملعلا ناك (مل تبثملا لوقيو . ةصاخ اضيأ ملعلا سيلف « ةصاخ سحلا

 . ناويحل ةصاخ نذإ سلاف « ةصاخ وهو ناورل سمحلا نم ناسنإلل ةصاخ نوكي نأل

 نكست مل ةقيقحلاب صاوخ تناك اذإ صاول:ا نأ وه ىماع ريغ اذه نوك ىف بهسلاو

 . مازتلالاو ميلستلا بسحب لب ءاهسفن ىف اهصوصخت ىرخنأ ةداخ نم اهصوصخت ىلوأ ٌةصاخ

 بناج ىف ةدحولاو « عوضوملا بناج ىف ةرثكسلا لعجم نأ كلذل سن ان رخخآ عضومو

 « مس هنم حطسلل ةصاخ نوكي نأب ىلوأ نوللا ناك مل هنإ لطبملا لوقيف « لومحملا

 ةصاخ وهو : لوقي نأ هنكمي الف تبثملا امأو . مسجل نكي مل عطسلل ةداخ نكي مل اذإف
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 ثلاثلا لصفلا - ةعبارلا هلاقملا فيا

 عضوملا اذهو . ةكرتشم ةصاخللا لمج دق نوكي ذئنيح هنإف « حطسلا ةصاخ وهف مسجي

 ىذلا امأو . تاذلاب و الوأ دوجولا ىنس. ىلوألا نوكي و . مولعلا ىف هلامتسا نحت

 امأو . رحئأ عضاومب اهضعب نم اهعوضوع, ىلوأ صاوحلا ضعب نوكت نأ وهن « نكمي ال
 دحأب ىلوأ ةصاخللا نوكن نأ حصي دقف « نينئا تاعوضوملاو ةدحاو ةصاخللا تناك اذإ

 . الوأو تاذلاب همأ دو>وم وه ىذلاوهو 6 رخآلاب هنم نصوضوملا

 ىلوأس يل امذاك اذإ هنإف «ةصاخلا بناجىف هيف ةرثكلانإن « كلذ سكعب رخآ عوضومو
 لوأ وه ام ناك نإو « ةصاخ وهف كاذب ىلوأ وه اف «ةصاخ وه ةصاخ نوكي نأ, رخآ نم.
 كلذو . مولعلا ىف هب عفتنم ريغىلدجمضوملا اذهو . ةصاخم سيل ىلوأ, سيل اف ةصاخم سيل
 هبجوي ىذلا ملستلا بسحب نوكي نأ امإ و « روهشملا ميلستلا بسحب ةصاخ نوكي نأ امإ هنأل
 ةصاخ نوكي نأ. ىلوأ اذك نأ مس نأ وه ءهسفن ىف صال هبجوي ىذلا ميلستلاو . هسفن ىف صألا

 ةصاخلا طورش تناك نإف . رثك أ هين ةدوجوم ةصاخللا طورش نوكس: نأ الإ عقي الف

 : لاقي فيكو أ ؛ ةصاخم سبل رخآلان« ةصان سيل هنكلو : لاقي فيكف هيف ةدوجوم
 اذبم ةصاخ نوكي نأب ىلوأ هنأ ىل» نيح ةصاخ هنأ لع دق نوكي دق هنإف « ةداخ نذإ وهف
 دقف «رخآلا طورشنم رثك أ اهطورش نأ مع نإ اهأن . هلع ةجلا ةماوإ تعاضن « ىنعملا
 لمجي ىّتح ءىشلل ةماخم سبل هنأ كلذ دهب ني نأ جتحي لف « طرمث دفاف رخآلا نأ مع
 امهنم ةدحاو الو نك: مل « ةماخلا طورش عي عمتجت ملام هنإن . ةصاخ اطورش ريد ألا
 هنأ ةلداعتملا ةبسانملا نم عضوم فلس ناك دقو « ةصاخ نوكت ال |مادحإ نإف ؛ ةصا>

 نع : امطعب نم (9) م(« اس6 سامو : امأو (؟) ن « د لوش, : نوكي )10(
 .٠ نينثا (4) ص عوممومل ؛ن « م « اس « د عوضومب : عضاومب || ن ضعب نم ؛؟ د ضعب
 اس « س ةدرحجبوم ؛ دوحبرم || ه ؛« اس ىه : وه||ه « م اهنم : هم (ه) م «© س نانإ
 معن(« مع اس «د« بةيصاخوه : ةما>وه () ماس :هيف || ن « د لمجي : نإف ()

 ألا هبجري ىذلا ملستلاو )٠١( 2 ن ةصاخب : ةصاخب سيل () هرهامب : وعام ||
 : الف )١١( ما ؛ ن«<© اس ©« س(« د «© بروهو :روه || ه « ص: همن ن

 || مى اس ءو :دق )١0( م( اسرخآلاو : رثالاف (1١١) د طرش : طررش || مالو
 د ةيصاخب : ةصاخب || اس نيب : نيبي (١ه)» ءم « س امأو : امأل (14) ساس : دق نوكي
 نء«د «© ب امههدحأ : امهادحإ )١07( ن اهنم : امهم || ندحاو ؛ د دحاو : ةدحاو (15)
 ماس ءاذاأإ ه فلتحم : فلس ||



 افران لدملا

 نوكي نأ وهو « رخآ عضوم عم انهه كلذ ريتعان « دحاو هجو ىلع نيئيشل ائيش ناك اذإ

 نأ هيف طرشي مل لوألا كلذ نأل « لوألا ميلعلا ىف كلذ عسيمح ديعأ دقو . ءىثل نائيش
 اهنوك بلطي (امإإ فلس اهف نوكيف « دوجوم هنأ ىلع ذخأ امنإ « ادوجوم لومحملا نوكي

 ةصاخ هنوكو ءاققحتم لملاو دوجواا نوكي انههو «ةدوجوم اهنأ بلط هيف انمضم ةصاخ

 . كلذ بلطيف « قةحتم ريغ

 اهقلعت ىتلا ةوقلا نيب زيمب الو ةوقلاب نوكي دق !سعأ ةصاخللا لعجي نأ « رحخخآ عضومو

 ريصتف « دجوت ال نأ ةوقلا كلتل زرج « دجوت ال نأ رخآلا ءىشلا كلذ ىف زوجي رحخآ ءىشد
 : لئاق لاق نإ كلذ لام . دوجوم ءىشد اهةلعت ىلا ةوقلا نس و « ةوق ال ذيذيح ةوقلا

 ةوقلاب هذخأ نإ و « بزكدقف لعفلاب اقشنتسم هذخأ ناف « قشنتسم مج وه ءاوهلا نإ

 قشنتسم ريغ ذينيح هنإف «© هيف ةققحتم ةوقلا هذه نوكت نأ لاحتسا « ناويحلا مدع مث

 نإ : لوقت نأ لثم دوجوملاب اهقلعت ةوقلا تناك نإ امأو . لاطبإلل اذهو ؛ ةوقلاب الو

 كلذو « دوجوم ىلإ اهتفاضإ ةوقلا هذه نإف « لعفنيوأ لعفي نأ هعابط ةوق ىف ام دوجوملا

 ىفهيف ةوقلا ثناكف قاشنتسالا امأو . ةوقلا اهب تقلع دقو « عوضوملاوه دوجوملا

 . ىماع ريغ ىل دج لاطب إلا ىف عضوملا اذهو . ةصاخل ىذلا عوضوملا ريغ وهو « قشنتسملا

 ىذلا نإف : جراخ ءىّد عوضوملا مم قلعتم امبنم دحاو لك نأالف ىماع ريغ هنأ امأ

 جاتحم لعفني ىذلا كلذكو . لعفي نأ لاحتسا الإو « لعفنم دجوي نأ ىلإ جاتحم لعفي

 ضرءم قئنتسم وه ثيح نم ءاوطلاو . لعفني نأ لاحتسا الإ و « لعاف دجوي نأ ىلإ

 كلذ || سدق :دقو || ن« س « ددحاو ل: ءىثل (م) اس د :عم )١(

 « د انمضتم : انمضم (4) ساس : هيف|| ه طرتشي : طرش || م ىلوألا كلذ : لوألا

 نوكيف : زوج (0) م دوجوملا : دوجولا || أس انهه : اههو || ن6 م « اس

 م نا : نإف || دس :لئات (م1) مانسيت نيد (ع) سكن : كقاإ غب

 س لعفي وأ.: لعفي نأ )١١(  هدوجولاب : دوحوملاب )١١( باد :هف )٠١(

 : اهب || م ؛ ٌجوهو : ره (7١)ن « د كلذ ناكر : كلذو || اس ء س اهفاضأ : اتفاضإ ||

 د ل : ريغ || سان ؛ دالإ : امأ )١0( م6 اس ىلدحلا : ىلدج )*١( دن ء« د هب

 || تن« م « س « د جاتحي : جاتحم || تا د : ىلإ || م لعفتي : لعفي (19)

 داع :نأ(0١



 ثلاثلا لصفلا  ةعبارلا لاقملا 588

 ةوق نإف ؛ هريذ ىف لعفلا ةوق ناك نإو ؛ هيف ةررقتم لاعفنالا كلذ ةوقو ٠١ لاعفال
 لعف ةوق لباة: دوجوملا ىف لاعفنالاةوقو ؟ هريذ ىف لاعفنالا ةوق لباقت دوجوملا ف لمذلا

 ؛ لعفلا ىلإ جر نأ اهرصأ نم اليحتسم ةوقلاتناكرخآلا مدع طرش اذإ ىتح؛ هريغ ىف

 . لعفلا ىلإ جرحت نأ اليحتسم قشنتسق اهنأ ىف ءاوها ةوق تناك ناويللا مدع اذإ اك

 ؛ قشنتآسملا ىف هتوقو لمف وهو «قاشنتسالا وه قشنتس نأ ردصم نأالن؛ىلدج هنأ امأو

 لصافلا ناك نإو ؛ لعافلا ىلإ روهمامللا رهاظ ىف فام ظ:ةيلعفلا رداصملا عيو قاشنتسالا نإف

 ؛ لعافلل لعفلا هن ردصي ثيح اهيا ةوقلا لعجم و ؛ ىرقحلا لعافلا سيل ىفيرمتلا

 ناك نإو ؛ بارضنالا ةوق بورضملا ىف امثإو ؛ براضلا ىف برضلا ةوق نإ : لاقيف
 هلع ةوقلا امأو . نيصألا ىنخأ كلذف لعافلا ىلا فاضي م لعفنملا ىلإ فاضي ردصملا

 ؛ قاشنتسالا نم اذوخأم قشنئتسي نأ ناك املف . لعافلا ىلإ الإ رهاظلا ف فاضت الف

 مس نأ ىلإ وعدب اذه ناكو ؛ قشنتسملا ىف وه ام'إ قاشنتسالا ىلع ةوقلا نأ رهاظلا ناكو

 « ادوجوم نوكيال ءىش ىف نوكي نأ مزايف ؛ ءاوملا ريغ ىف قاشنتسالا ةوق نأ رومثملا ىف

 هلعجو دوجوملا ركذ ثيح امأو . ادوجوم صوصخلا نوكيف « امودعم ناووحلا ناك اذإ

 ناكف ؛ لمفن» وأ لعاف هنأب افوصوم هلعقب « لاءفنا وأ لمف ةوق هيلإ فاضأو « اعوضوم
 لعج واف . هنيعب صوصخلا عوضوملا كلذ لاعفنالاو لعفلا ىلع ةوقلانأ وه روهشملا رهاظلا
 الوعفم في رممتلا باحصأ بهذم بسحم هيف وه سيل مسا قشدنتسم وه ثيح نم ءاوهلل

 لعفنلل هيف لاقي ىذلا ىفي رصتلا لعافلا لب ىيقحلا لعافلا ىنعأ تسا « العاف لب « هب

 لعافلا مح اضيأأ رووشملا ىف هكح ذئنيح ناك ؛ طقاس طوقسلاب لعفنلل لاقي ام« لعاف
 . لعفنملاو

 || م تناك : ناك || 2اس ةردقم ؛ ن « د ةدرفنم : ةررقتم || اساس : طم (1)
 : ن"الف (0) سليحتسم : اليحتسم (4) ند اضيأ تابثإلا ىف وه اك ب ؛ اس هريغ : هريغف
 : لعافلا (/) اس :  قامتتسالا .. لعف وهر (:ه) نوءددس :نأأ| نءهذاف
 بذوخأم : اذوخأم )٠١( مءافخإ : ىتخأ (9) ماد ؛ن ء اس « س « د لعفلل

 « س «د نركيو : نوكيف )١9( ب ناكف : ناكو || ن« د ناكف : ناكو(١١)
 من ءمء اس« دناكو : ناكف || ن ؛ د لاعفناو : لاهذلاوأ )١4( هء«نءمءاس

 : لعافلا لب || ن لبااقلا : لعافلا || ن لعام : العاف )١10( ن « د ولو : ولف )1١6(
 نا : هلكح || ن « د « خي ناكف :ناك || د اطقاس : .طقاس (14) م © اس « س لعافلا



 فرغي لدحلا

 ىف هنإف « العفنم ةقيقحلا ف ناكنإ و ىناوملا نإف « قسفلل ىناوملا 5م كلذ نكيلف

 الو © هف لب © جراخلا قسافلا ىف تسل ةاتاوملا ةوق نوكتف « لعاف فير رهتلا لكش

 . لبق امف ضرع ام ذئنيح ضرعي

 ديزألا ىنمع ةذوخأم ةصاخلا نركت نأ ىغبنيال هنأ وهو ؛ ادج ديجرحآ عضومو
 هنأ لثم « بلذأ رخآ ءىشل ةصاخلا ني نأ عوضوملا مدع ول زوحي عضوم ىف بلغألاو
 فاطل أوه ءىش ذئنيح قب ؛ رانلا تمدع م ؟ اهفخأو ماسجألا فطلأ رانلا نإ .: لبق اذإ

 اضيأ ناكو ؛ اران ذئنيح ءىذلا كلذ نوكي نأ بجي ناكف ؛ ءاوها وهو اهذخأو ماسجألا

 ناك اهفخأو ماسجألا فطلأ هدجوو ءاوهلا ىأرو ؛ ءار اهري لو ةدوجوم رانلا تناكول

 ملعو « اهلك ماسجألا ددعب ملع عماسلا دنع نوكي نأب كلذ دكأ نإف ؛ ارا هدنع .نوكي

 اهناي معو ؛ مسا كلذ نم فطلأ الو ؛ ددعلا كلذ نم رثكأ نوكت نأ نكمال اهنأب

 اهؤانغ نوكيال نكل ؛ ةصاخلا ماقم نأيبلا اذه موقي ذئنيف « اهنم ءىش مدعي ال اضيأ

 ليدس نوكي نأ ىنهني الو . جراخ نم املا فاضت ىلا نئارقلل لب « ظفللا ةلالد سفنل

 . ليبسلا هذه ةصاخلاو مسرلاو دحلا

 ةعبارلا هلاقملا تمن

 قسانلا ؟ س قطانلا : ىسافلا )١( نع« د نإ : نإ و || س قشعلل ب ؛ ىرفلل : قسفلل( )١

 ؛م بلغأ ديزأ ؛ ع ديزأ : بلغأ || « م« أس «د  :ةدماملا )( ن هيق ل : جراحلا || ه

 : تاك (8) سا : اهفخأو || سس :ره(1) معد : اهفخأو ... م (5-7) ن بلغأو ديزأ

 : ناك | د اهظذحأو : اهفخأو || ه «ن « م ءاس « س( د اهد حوو : هدجوو || ه © س ناك

 ©« ب ناارقلا : نئئارقل )١5( ب ناهربلا :تنايبلا(١١) هران :آران (4)ه «م ءاس « س تناك

 لل : ليلا || ناذه : هذه(١+) انالف : او || ن نئارقل ؛ د ىنأ أ : ىلا ئارقلا || ه

 س تمم ةعبارلا هلاقملارخآ ؛ ب ةعبارلا هلاقملا رخآ : ةعارلا ةلاقملا تمت )١4(  دباوص هلام لع نذإ و

 ه هقيفوت نسحو هللا دمج ةعبارلا هلاقملا تمم ؟ م سماخللا نفلانم ةعبارلا هلاقملا تمت



// 



 ةسماخلا لاقملا





 لدحلا ١"

 ةسماحلتا ةلاقملا

 دودحلا ىف لوصف ةسمخ

 لوألا لصفلا

 ديدحتلا ةدوج رابتعا عضاوم ىفو ديدحتلل لوألا طورشلا ىف ( )١ لصف

 راظنن دقو . بستكت فيكو « فاؤت فيك (هنأ ىف اهسأ نم رظنن دق دودحلا

 رظنلاو . اماستكاو اهل أت ىف ىغبلي ىلا طورشلا ىلع ةدوجوم ىه له اهنأ ىف اهسمأ نم

 ىف فلس دقو . دوجوملا دحلا لاح رابتعا فيك ىف ىناثلاو ؛ دحلا داجبإ ةيفيكىف لوألا

 اذه ىف هيف رظنن امنإف « رخآلا هجولا اذه امأو « لوألا هجولا لاح «“ ناهربلا ” باك

 معألا ثحبلاب ىنعأ . صخألا ثحبلا هنمض ىف صلختسنو « معألا ثحبلا لع باتكلا

 ثحبلا نوك ةيفيك تملع دقو . ىماعلا ثحبلا صخألا ثحبلابو « ىلدحلا ثحللا

 : هجو نم ,عأ ىلدحلا

 « دودحت | ىلع قداص الوأ ود له رظنن نأ دحلا ىمأ نم ىعارب نأ بحي ام لوأف

 رظنن نأ ىناثلاو . دحب سيل هنأ معو « ثححبلا رئاس ىفكدقف « اقداص نكي مل نإ هنإف

 د دودحلا ىف ةسماخلا هلاقملا ؟ با لصف لوصف ةسمخ امو دودحلا ىف ةسماخلا هلاقملا «
)4-١( 

 نم سماحلا نفلا نم ةسءاخلا هلاقملا ؟ س لوألا لصف!" لوصف ةسدخ هو دردحلا ىف ةسم خلا ةلاقملا ؟ن « اس

 لوف ةد> ىهو دردحلا ىف ةماخلاا هلاناا ؛ م لوألا لصفلا لوصو ةسمح دودحلا ىف قام 1 نم ىلوألا هلا

٠ 
 هلاطبإ و دحلاتاسإ عضارم ىف ىلاثلا لصألا ... ديدحتلاةدوج را.ءا عضاوم ىو دب دحتلل طورشلا ىف لوألا

 :انأ... في(50-م) ها ىلهف سماللا لصفلا .. عبارلا لصفلا ... ثلاثلا لصألا

 ءدريخالا :رخآلا (م4) اع: ةيفطع (0) هءاس« سىنلا طرشلا : ىلا طورشلا (1) اس

 :ثحلابوا:أص :ثحزا(١٠) نىف ل : ثحا| ! ا- صلختساو : صلخةسنو () هع« ن « س

 س انداد : قداصإ|| م ود ره :رهإ|إنءمءاع6سءدى:نس(10) ن : د ثحاو

٠ ١ 
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 لوألا لصفلا  ةسماملاا تلاقملا "ا

 ءالوقم سنحلا نكي مل نإ و هنإف ؛ بيرقلا سنحلا وهو ةكرتشملا ةيهامللا ىلع هيف لد له
 كرتو ديم سنج ركذ وأ « ءىثلا سذج سيل سنج كذوأ « ةتبلأ سنج رك ذي مل ناكو
 سنها نأ تماعو « هعضوم كلذ عيمح تملع دقلو . ءىش لم. مف « بيرقلا سنحلا

 ةهلمج ىف لخد نإ و« عونلا ةيهام ىلع لدي ال لصفلا نأو « ةكرتشملا ةيهاملا لصأ ىلع لدي

 مومعل ايواسم لوقلا نكي ملوءاروك ذم سنها ناكنإ مث ةصاخلاةيهاملا هب متت ىتح لدي ام
 قباطي ىتح ممالا ىنما ايواسمو « لملا ساكعنا ىف تاذلا لوقلا قباطي ىتح ءىثلا
 ناكو « سنج كانه ناك نإ مث . دحلا ىلع دعب لدي ملف « ةيهاملا ةقيمتحىف تاذلا لوقلا
 . ادح دحلا نوكي نأ بجي سيلف « دودحلا ءىثلا ىلع اسكعنم هب راص ام هيلإ فض
 رخآ لصف لمهأ دقو « ادحاو الصف ناك امبرو ؛ ةصاخ سنا ىلإ فاضملا ناك ارف
 نإو « ةيهاملا ىلع لاد ريف ذئنيح لوقلا نوكيف « عضوم ريغ ىف كل حرش ىذلا وحنلا ىلع

 . ايواسم ناك

 ةيهاملا ىلع لدي ملف « لصفلا ناكم ةصاخلا تذخأ لب « لصفلا ذخأ نكي مل نإ امأ
 لصفلل واسم لصف لم*أو « لصف ذأ نكلو ةصاخ ذخؤت مل نإو . هجوب ةصاخلا

 . ىنىلا بسم ايواسم نوكي نأ زوحي لوقلا نإف « ذوخأملا

 ىواسملا وه امإإ ةقيقحلا ىف ةهاملا ىلع لادلا نأ تملعو« امهنيب قرفلا كا ناب دقو
 ىارب ال قيقحتلا اذه نكل . مومعلا بسحب اب واسم نوكي هنأ ةلاحم الو « ىنعلا بسحب

 ىلع اسكعنم لوقلا العاج هيف لصفلا قاحلإ نوكي امب اهيف عنتقيو « ةيلدحلا دودحلا ىف
 لصفلا الو اسنج سنحلا نكي مل نإ هنإف « اذه نود ره امب ىلدحلا عنقي دق لب « دودحملا

 بسب الصف لصفلاو «روهشملا بسحب اسنج سنملا ناكلب «ايقيقح الصفو ايقيقح اسنج
 ةلصاخلا ةعنصلا نوكت نأ ب ٠ هلكك لذ دعب و . دح دحلا نأ ىلدحلا تبثأ ءروهثملا
 . ضراعي نأ لطبلل ناك ةديج نكت مل نإ اهنإف « ةديج ةعنص لوصفلاو سنجل, ا داريإ نم

 نع« ددقو :دقلو )١( ه6 اس ناكف : ناكو )١( منأ : نإو || ن « د ىهو : وهر )10(
 ماس : ةيهأملا )00 بد : تاذلا ... ساكمنا ىف (5-8) مب ةيصاخلا : ةصاخلا (ه)
 سداف : نإو 1( ه لجأ : لمهأ 69 ما :هب (8) نود :دع ||[
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 1 لدحلا

 هميل؟ نسح مل داسل..ا نوكي نأ لثم ىه ةعنصلا ديج ريغ دا نوكي اهب ىبا هوجولاو

 . ىغبني ىلا ةهلبا نع لصفلاو سنحلا فرح وأ « ظفللا ىف قلغأ وأ ؛ هب طلخ وأ
 . ىغبي ام ىلع دحلا سيلف كلذ نم ءىش عقو اذإو

 بابىف ةروك ذملا عضاوملا هتفرعم ىلع نيم دقف « لومحمب سيل وأ لوم لوقلا نأ امأف
 عضاوملا هتفرعم ىلع نيعت (6م كلدف« دروي مل وأ دروأ له سنما نأ امأو . ضرعلا

 لم نيعي دقف « واس« سيل وأ واسم وه له لوقلا نأ امأو . سنحلا باب ىف ةروكذملا

 ةديجب تسيل وأ ةديج ةعنصلا له هنأ امأو . ةصالعا باب ىف عضاوملا نم دروأ ام هقمتمت
 . عضاوم اهل فلست ملف « ةلاقملا هذه ىف اهركذن ىلا عضاوملا هيلع نيعتسف

 بجاولا لافغإب قلعت عضاوم اهنمو « لصفلا ىلإ ةيافكلا غلبم دحلا عناص زواههتب
 . هنع لود.لا امإ و « الصأ هكر امإ

 لوقك «لصحما ضرغل موهفم ريغ اكرتشم ظفللا نوكي نأ لوألا ثحبلا عضاوم نمو

 « ريصملا ”و ؛ تايفيكلا ىف لادتعا ةحصل وأ « ىهوحلا ىلإ ريصم نوكلا نإ « لئافلا

 قلغنم ظفل “ لادتعالاو ” « ةيناكملا ةكرحلا هنم مهفيام لوأو « هك ارتشال قاغنم ظفل

 نيسينعملا نم دحاوالو سيلو . نازوألاو ريداقملا ىواست مهفيام لوأو « هكارتشال
 , هسفن دودحلا ٍبناج ىف قالغإلا اذه عقي نأ كلذ نمو . نيد! ىف هلاعتسا حصي

 قباطتف « ةلالدلا كرتشم اضيأ دحلا نوكي نأب كلذ جار !:. رو . اطرتشم امها ناك اذإ

 سوسحلا رونلا لصفي ال وهو - رونلا دح ىف لئاقلا لوقك « دودحلا تلالد هتالد

 ْن لع : نع || ه لصفلاوأ : لصفلاو || س طلخو : طلخ (؟) ندح :دحج(١)

 سان : وام || -.:نأ(9١) سور: ملوأ (ه) نأ :  لومحب (4)

 ةعانصلا : ةمنصلا || هع د : هنأ || ه6 ن « س هقرفحت : هققحت (07) نا :نيعي ||

 : مضاوملا || ن 6م « دنيمنف :نيعف (8) س سيل : تبل || ه ةفمياصلا؛ نعيد

 مضاوم || ن قلمم : قلعش || ن« دوهام :مءاوم( و ) س دعب : ىف || ن « د مضاوملاب

 :ريصم || دنوكي ل :نإ (١م) م عضاوما : مضاوم (1؟) نءاسءد(« داك لد

 : قلغبم )١4( ب  :هم|مكرتشم ؟ اس قلع ؛ ه6 ن6 سعد قلفم: قلم )١4( 2 ريسب
 منأ ل :لصني )١181( تنءدجورب : جار )١7( اس قلم ع ه« سقلفم  ن « د قله



 لوألا لصفلا  ةسماخلا ةلاقملا 4غ

 رونلا ىلع اذه مقيف ؛ كردلل هلاسصتاي فشاكلا هنأ  نايبلا وه ىذلا لوقعملا رونلا ْنم

 نيينعملا هاينعم قباطي كرتشم ظفل اضيأ “ فشاكلا ” نأل . لوقعملا رونلا لطو سوسحا
 نيعّس ال دحلا اذه لثمو 8 أنعم ادودحم دحح لك ىف لواحت اعإ انألو 4 دودهحلا ظفلل نيذللا

 . ديدحم سيل لوقلا اذه نوكيف « ادودحم الو ادح ال « هانعم نهذلا ىف

 ١ ةنضاح مأ لويهلا نإ الثم لاقيف « ةراعتسالا ىلع ىني ام كلذ ىرم نسحأو «
 تديبلو « مننلا ىف دجوي دق قافتالا كارتشالا نأل كلذو « قافتا كارتشا ةفملا نإو
 ةليضفلا ىفعقي ةفعلا وهو دحاولا ءىثلا ناكل اسنج قافتالا ناكولو . اهيف ةدوجوم ةفعاا

 ءرخاآلا تحن امهدحأإ سيل نانايتم ناسنج دحاوا نوكيف « قافتالا ىفو اهسنج اهنأ ىلع

 لمعتست ىتلا تاديدحتلا لاح كلذكو . هتلاحتسا تملع ام اذهو ؛ ماع ىلإ نادنتسي الو

 ٠ هدح ىف نيعلا ذخؤت ءىش دح ىف نيملا ةظفل الثم كرت نك « دنعت ل ةفلتع ظافل] اههف «
 لد,“ ىبأي ىذلا كلذكو . بجاحلاب ةللظملا ظفلب فراعتلا ىف اماع لادلا ظفللا لدب عججيف

 دودة يمست ىف وأ دحلا ءازحأ ىف الداع « ماظعلا ىذاغب خملا لدب و « عسللا ةبقعم اليئرلا

 ءامسألا هذه ىلإ ةروبشملا ءامسألا نع .

 ةقيقملا هيف قش امل امسا هبق مسالا راص سو «6 قانتالاب لاقي م ءارسأللا هذه نمو

 اهنمو 4 رهتسنا مل ةعدتسم ةراعتساب لاَ ام اهنمو 6 تروتشا دقو ةراعتسالاب لاقي م اهنمو ١

 دعب أوها٠ اهنمو .انيكح ام لثم « اهنع قاقتشالا ةداتعم ريغ ناعم ..رع قاقتشاب لاقي ام

 بسانم ىءم ةعىلعلاد اضيأ وره الو ) فورعم راعتسم وه الو : كرتشم وع الف كلذ نم

 :ةدردحمالوادحال(4) م هانعم؟ ب هانعمب :هاينعم || سدنأل: نأل(١) د لاصتاب : هلاصتاب (1)

 صا: مأ || نىتتي : ىني (ه)  اسادردحم ادحال ؛؟ سء. 2 ادودحمو ادحال ؛ بادردحم حرش

 ا.سج : اسنج| | هولف :ولو | | س امهيف : اهيف || ن « د كلذك : اهيف ةدوجوم (7) نءد ةئطاخ : ةنضاح || ه
 :ةظفل )٠١( سدح : لا || سملع : تبلع(9) ن«دىفرأ:قر(م) هاضيأ؛ ن6 س

 ىذلا|| ن ة احلاب : بج احلاب || ه هعم « د« ب ةللضملا : ةلظملا || اسديرجتف :.ىجف(١١) داظفل

 || مةيذاغب : ىذاغب | | د س م ةلقعمب : ةبقعمب [ برعلا ناسل باعللا : اليئزلا )١١(] اهعس ىلا
 « دودحملاةيمست ىفوي لس 4م « اساس : ءامسألا )١7( ه هتيمست : ةيمسن || ن د : دودحملا ... ءازجأيف

 ن « د لاقي امو امنمو ةقيقحلاب ل : لاقي ام )١١( ن دودحللا ةيمس ىفو. ناك ءزحلارحآ ىف ؛ د

 هع ن «مءدالر:الف )١10( دس :قاقتشاب )١5( اس « سا :رْمْس مل |



 6 لدلللا

 مهئايتإ لثم ادج ماع ىنءم ىلإ سايقلاب اراعتسم نوكي لب هل داتعم ريغ ناك نإ و ءىشلل
 ةيصوصخ ىلع لدي ال ههبشأ امو اذه نإف « لاثملا وأ رادقملا وأ لايكملاب ةعيرشلا لدب
 حوضوب قلعت عضاوم اهاثمأو هذهف « لدت دقف ةراعتسالا امأو « هو>ولا نم هجوب ءىنثلا

 . هقالغإ و ظفللا

 ؟ دضلا دح ن٠ حولي دضلا دح له راظنن نأ وهو « عضاوملا هذهب ل دو دق عضومو

 4 دحم كلذ سلف 4 رخآلا دضلا دح هج حي مل مث 4 ادح دذ وذ ءىث ىطعأ اذإ هنإف

 اعضوم لدإ.ا ىف عضوملا اذه لعيبي نأ زوجي دقو . دضاا دحل دىنذ دضلا دح ذإ

 ملنإو « ةرهشلا ىلإ قبس دق امحدحأ ناك امب ر هنإف ؛ هتايثإ و دضلا دح باستكال

  كارهظ دقف « ققحتلا ىف امأو . ىنأشلا ىلإ هنم لقتنيف « ميل تلا ىلإ قبس اهيل] قبس

 لع . هدض دح نم بسدتكي ال دضلا دح نأ «  #رزاهربلا ” ىف انلكت ثيح

 ملنِإو « عفان لاطبإلل وهف « دضلا دحح هنم حولي نأ بجيف كلذكن اك نإ و هنأ

 . ةيظفل عضاوم اهنأكهذهف . مولعلا ىف اعفان بسكلا نكي

 ذخأ دق نوكي نأ اهنف . ىلاثاا ثحبلاب اهقلعت نوف « كلذ دعب ىتلا عضاوملا امأو

 دوجوملاك ءىش لك مزلت ىلا مزاوالا نم ءىشوأ « ةماعلا تالومحملا نم ءىش سنحلا لدب

 ذخأو هل مما ال بيرق سنج دح ءزح هنأ ىلدال دروأ ديعب سنج وأ ؛ كلذ ريغ وأ ءىثلاو

 ؛ هنع ىنغتسم الصف ناكف © برقا سنحلا داربإ مه دروأ 41 لب ؛ هدح هلل

 . ةيهاملا ىلع الاد اصاخ الوق قابلا يبل طقسأ هنأ واو ؛ رازكد ىلع دملا لّمشاو

 ىنغتسم روكذملا ماعلا ناك اذإ ايقيةح نوكي امنإ عضوملا اذه نأ ملعت نأ بجو

 تاالوقملاك دوحوملاو ءىثلا اهدودح ىف دخْؤي نأ ىنغتس الل ءايشألا نم اريثك نإف ( هنه

 : لاكملا (5) ن مهتاإ : مهتانإ || سلع: لش || نودع :1(4)
 : عمضاوم (؟) ه © سادهف : اذه نإف || ن « س « درادقملاو : رادقملا وأ || ن « س « دلاكملا

 ت(؟مءاءءددجلا : دولا دحل )70 س هعم: هم (1) هع س مماز. اه

 ممءاال(ا5رو) ناد : ال()0) 2 دءىش : ءىش(8١) 2س اهلكن اتاك ()
 || اس ”ولو : ولو )١0( نت(« اس « د ناكو : ناكف (11) اه تحيا يس رقلا ه4 هل

 م ىغتسمو : ىغتدم (18) م طوقس «© ن « د طقس 5 طقسأ



 رس
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 كرحم ددع هنأب سفنلا ددح نم ديدحت لوألا ملعتلا ىف دروملا لاثملاو . اهنم معأوه امو

 . هتاذل كرحما لع هب لدتأ سفنلانأل « سفتلا ةيهام قباطي مهدنع هتاذل كرحما مث « هتاذا
 نإىأ « الصف ددعلا ركذ نوكيف ء اسفن هنوك موهفم ىف الخاد كلذ سيلف اددع ناكنإف

 ةشقانم الو ؛ الصف امهعومم نكي ملو « لصفلاك هتاذلو بيرقلا سنخلباك كرما ناك
 ةبوطر لوأ  هنأب منلبل دح نم لوقكو . هل اصاخ هتاذل كرما نكي ملوأ ؛ ةلثمألا ىف

 لوأ اهنم نوكي ىبح مغلبلا ريغ ةمضهنم ريغ تاب وطر ندبلا ىف سيل هنإف « ةمضبم ريغ
 . الصف مضهنملا ريغ نوكي نأ امإ و « الصفلوألا نوكي نأ اماف ؛ ناثو

 هقوحل نوكي لب « مومعلا بسحب الصف ةيلصنلا ةدايزلا نوكت ال نأ نم رخآ عضومو

 نوكي نأ قفتا نإو « صخأ ىنعملا لعجم هقوحل نوكي نأ كلذو ؛ صوصحلا ببسن

 دح ىف ذخأ اذإ ضانبلا لثم يب اثيش معي نأ ريغ نم ةريثك عاونأ ىف اعقاو كلذ عم
 ميلعتلا ىف هلاثم للعج دقو . معأ هجو نم ضايبلا نأ عم ؛ صخأ هلعجيف رونلا وأ نانإلا

  ةهحلا هذه نم هيف داسفلا سبل اًذهو ؛ عب رأوذ« نيلجر وذ« ىح هنأب ءىش دحم نأ لوألا

 ىف اعم ناعمتجم ال عبرأ اذو نيلجر اذ نإف « ةوالاب ضقانتلا ةهج نم نوكي نأ ىسع لب
 :ليقف « ضرألانعناويحلا نم لقتسملا ددحي نأ هيف ديرأ نوكي نأ هبشيف « دحاو عو

 ماع ءىثك نيمسقلا نأىلعو ىئاملا فانصأ معي نأ ىلع « مب رأ وذو « نيلجر وذ ءاشم هنإ
 لقتسملا ناويلا صصخ دق ددلا نوكيف « ضرألا نع ةلقتسملا اهلك لجرألا تاوذل
 تسوذ وه ام اذيأ هنم نإف ؛ كلذ نم معأ وهو « عبرألا ىذو « نيلجرلا ىذب
 هديدحت لمتس نأ دصقي وهو « ددعلا ةريثك لجرأ وذو ©« لجرأ نام وذو ؛ لجرأ

 مامهعزمجل :امهعرجم ( 4) ماهي: هب(؟) مث كرح :كرم || غم هنأ : هنأ, (1)
 : اهم || نهنأل؛ مءاسهناف ( ١ ) ن هنأل د هنأ: هنأب ( ه ) اس لوقلو :لوقكو || ه- : هل( ) ٠
 م اس ةمضبملا : مغبملا || نءمء اس ء د« ب امإو : اماف () مه 6 اس © صاف
 «سببسحب : بيس (9) م6 صا : هقوحل تروكي || م ةليضفلا : ةيلصفلا (8)
 « اسءد عقو : اعقا و كلذعم نوكي (/١٠-و)مع6 اس  :هقوحل نوكي || ه«:ن « ب هنأ :نأ || ه
 ن«درون : رونلا || نء«اس«د ناسنإ :ناسنالا )١1١( د سانلا : ضايبلا || ن الف : ريغزم )٠١( ن«م
 || مناور: نإف || ن « د - : نوكي نأ ١-0 ب هلاثمأ : هلاثم || ن « د هنأ ل : ضايلا ||
 ص لمحتسملا ؛ د لغتسملا : لقتسملا || ه6 م« د ايزأ : ديدأ ):1١( سا :الإ||هرذو : اذو

 ب ىلع : لعر || س رعي : معي || ن هنأ : نأ || مء مهن هلا )1٠١( نلاّميف : ليقف )١4(
 هن « اس دردحللا : ددحلا 015( اس © س ءىلشل : ,ىشك ||



 5 لدحملا

 « دودحملا نم صخأ لوصفاا نأ ةهج نم ادساف دحلا اذه ذئنيح نوكيف « شام لك ىلع
 لقتسملا دحم نأ ديرأ وأ ء. فيرحن ةخسنلا ىف مقو نوكي نأ زوج و . دودحلل ةصصخمو
 , معرأوذ بكو طلغف « ءبرأ وذ وأ نيلجر وذ « شام « ىح : ليقف « ناويملا نم

 . ةخسنلا ىف فيرحتلا نوكي ذئنيخ

 كلذ نف . نيتصةوقلاب وأ لعفلاب ارركم ادحاوائيش ذخأ دق نوكي نأ رخآ عضو»و
 ىلإ ناقوت ةوهشلا نإ : لوقي نك « دحلا ءزحو دودهلا رابتعا ةهج نم ريركتلا نوكي نأ
 دملا ىف ذخأ دق دحلا ءْرح نوكي نأ كلذ نمو . ابسفن ةوهشلا وه ناقوتلا نإف « ذيذللا

 ذيذللاو « ذيذللا ىلإ ناقوت ةوهشلانأ نم روكذملا لاثملا ىف ليق اهكف « ةوقلاب امإ : نيت
 امإ و . ذيذل ىلإ ذيذل ةدارإ ثاعبنا ةوهشلانإ : لاق هنأكنوكيف « ناقوتلا دح ىف نمضتم
 لاوز ةكرملا نإ : ملوقك « نافدارتم نا 1 لمعتسي ثيح كلذ عقي امو ؛ لعفلاب

 . نافدارتم نامسا لاةّنالاو لاوزلاو « ناكم ىلإ ناكم نم لاقتناو

 ءاشم ناويح ناسنإلا نإ الثم تلق اذإ كنإ : لوةيف نعطي أ نعاطل سيلو

 امإو . ناسفإ نيداقلا وذ ءاشملا ذإ ؛ ناسنإ ناويح ناسنإلا : تلق دقف « نيتماقوذ

 بسحب ال موزللا بسح ناسنإلا ىلع لدي نيتم'اقلا اذ ءاشملانأل « كلذ لوقي نأ هل نكي م

 وه امنإ اذهانمالكو . ىرخأ عضاوم ىكلذ تفرع دقو . نيمضتلا بسحم الو « فدازتلا

 اذإ امأو . نيمضتلا بسحب وأ « فدارتاا بسح ريركتلل ةبجوملا ةلالدلا نوكمت ثيح نم

 نأ : لوةي نم لوق لثم ريكا نوكي انإ . نيممض:!اب الو فدارتاابال ”نيتم افوذ” هبف

 6 اهم ملاعلا موهفم الإ انهه ددحملا مو ,جفم سلو « ا ملاعو تادوجوملا ددحم وه مهفلا

 ؛م( دةوملابو : ةرملابرأ (ه) اس بتكف ؛ بتكر (؟)  ه لبقتسملا ؛ لقتسملا )١(

 : نمدعمم 4( ناس : ل )م ه هرج هجر || د رركلا ؛ ري كلا )53( َّن ةوقلاو

 : كاد || تاغ د عفور عقيب | ه4 نع ع+ ساما: امإو )٠١( مه( س ( 2# نمدم

 سءايشأ : ناسمإ ناورح |! ه ء س نأ لل , تلق )١6( ن نعاطلل : نع اطل 00( ن اذه

 ماههو سيو د : اذه (6) ننأ 4+ : لع || ه لاقي ١ لوشي )١4(

 ه6ن دس ا (14) هذإ : اذإ | ب كاف : كاذكو 609 نام( اس هسا!نه )١5(

 م6 م( اس6 خص« باد . اهب || أس دودحم ؛ دددحت : ددحم )١9( ن لاف ١ لوقب ||



 لوألا لصفلا  ةسمامللا ةلاقملا 7

 لك ىف وه مدعلا نإف « عبطلاب ةرارخلا مدع دربلا نإ : لئاقلا لوق لثمو . فدارتلاب اذهو

 نم دافتست ىتلا ىه تاكلملا امنإ . رخآ ىش الو عبطلا قبي نأ مدعلا نأل « عبطلاب عضوم

 . ةوقلاب مدعلا ف نومضم هنإن « رركم عبطلاب هلوقف ؟ جراخ

 نوكيف « عون ىه ةصصخلا ةدايزلا نوكمت نأ وهو « عضاوملا هذ سناجم عضومو

 لوقك اذهو . عونلا ةعيبط ىف نمضم سنحلاا ذإ « ريركتلاو صيصختلا هيف عمتجا دق

 عمو « دودحلا صه ةبجاولا نإف ؛ ةبجاولا ةقفاوملا ءايشألا صاقتنا ةعدلا نإ : لئاقلا

 . نيترم ةوقلاب ةلوقم نوكتف « هيف ةنمضم ةقفاوملا نوكتف « ةقفاوملا نم عون اهنإف كلذ

 « ةدايزلاب هصصخ نوكيف « ناسنإ سفن وذ ممج ناويحلا نإ : لوقي نم لوقك اذهو

 . ناويحلا ىنمل نمضتم ناسنإلا نأل « ني:سم ائيش لاق نوكيو

 ب محأ : ممتحا (0) ١ ن نع نو ا ياا .* نونا "7 1 نو س نأ : امنإ(1؟)



 0-3 لدجللا
 د رج هر بسسس سس سبب صم يصمم يي حس ورسول مع رسما

 ىناثلا لصفلا

 ةصاخلا لاطبإ و دحلا تابثإ عضاوم ىف ( ب ) لصف

 عوضوملا لوأف « دح له هنأ ىف لب « دحلا داجأ له هنأ ىف سيل رظنلا امأو

 كلذك هنإف « دودحملا نم عابطلاو ةفرعملا ف مدفأ ىه رومأب ددح له رظنن نأ كلذ ىف

 دودحملا ةيهامل تاموقم نوكت نأ بج دحلا ىف ةذوخأملا رومألا نأل « نوكي نأ ىنبشي

 فرعأ نوكيف « هتيهامل ةقرعم نوكت نأ بحي اضيأو . عابطلاب هنم مدقأ نوكي نأ ب جيف
 « هتفرعم ىلإ لصوَس هنمو « 1 اف عقلا دودحلا عابط ىف ناك املو « اندند

 , هتملع دق اي

 « ادح كلذ ناك اذإف ؛ ءىثلا دح وه لوق ىف كلذ مدح َّنأ اهتفرع لوصأ نم رهاظو

 تاذ هل ىذلا ءىذلل ناك« ادح هنم فرعأو دردحلا نم مدقأ سبل امع ذوخأملا ناك من

 ىذلا وهو ؛ قالطإلا لع امإ و « اندنع امإ فرعألاو . لاحنا وه اذهو « نادح ةدحاو

 فرعأ وه امب هانفرع امبرف « ءىثلا انفع اذإ نحنو . فرعأ نوكي نأ هسفن ىف بجي
 . ةلعقن هؤدبم ىذلا وأ مسقنم ريغ هؤدبم ىذلا وه طحلا نإ : الثم لوقت نأب « هسفن ىف

 طحلاا كلزكو « ط4لا نم تاذلاب مدقأ ةطقنلا نأ نم روهشملا وه ام ىلع انهه ذخأت انأ لع

 ىلع فرمأ سيلو ؛ دنع فرعأ وه امب هانفرع امم رو . مسكلا نم حطسلاو « حطسلا نم

 نكن مل « كلسملا اذه انكل اذاو . ةطقن هفرطىذلا هنأب طحللا فرعن دق اك ؛ قالطإلا

 :نوكي نأ بجيف ( 5 ) دنألا : نأل( ه) ه«6ن « اس« د هلاطإو : لاطإو (؟)

 : تاذ (50) ٌيناف :اذاف || نء اسيد مرح ؛ مح(و) ن( دنوكيف

 ن لاحم :لاحملا|| ه«© ن « ص «د وهو :وه اذهو )١١( م نادحو :نادح || ص تاوذ

 نعد ل : هأاتفرع اميرف || ن « د امهيف : اذإ نحنو || نب يدب هزل (15)

 : ميرو )١6( ن لمأت : وهام||ه :  انهه|| نع ب انه اهذحأت : انههذخأ )1(

 سا -- : فرعأ سيئو اظلدنع || ان « د .ىجا
 ٠ءيذل" فردي ةيصو : ءافرع أامبرو || . امبير

 ن ل +: دق (15)



 ىبانلا لصفلا -- ةساخلا هلاقملا ١

 انهه ناك نإ « مءالا حرش نءرخآ اهجو نيامعتم وأ « نيمار لب « ةقيقحلاب نيددعم

 . قالطإلا لع فرعأو اندنع فرعأ وه امم ناك اذا ايقيقح دحلا نوكي امإو

 9 ؟ ميسرتلل هنهذب قاتملا نم ةيرد رفوأو « ةبتر لمأ دب ديدحتال هنهذب قالا نوكي نأ

 : ردنأ مهترعمو 2 لقأ موتبرد نيذلا مه دودحلا نود موسرلا مهفنا نوددتسملا

 دودح فدحاوا ءىشال نوكي نأ نكمأ ؛ ديدحتلل أدب٠ اندنع فرعأ وهام لك ناكولو
 دهتسم ناويح : هنأ ناسفإلا دحب دحاأو ناكف 6 داح لك دنع فرعألا بس« ةريثك

 , ةحالفلل

 . هكتحلا ٠ نس ىف فرعأ هريغ ريصن مث ؛ ؟ بابشلا نس ف فرعأ ءى كلا ناك اغرو

 ةههاملا رقتسملا ؛ تاذلا لصحتملا ءىثلا نوكي نأ وهو « اذهل بسأ:م عضومو
 فرع. نم لثم ؛ ةيهالا رقتسم الو « 'هدودم الو تاذلا لصحت٠ ريغ ءىّدِل فرع دق

 . تاذلا ىددعو ريغتلا ف ءىث ضرملاو « ةددحتم ةحصلاو ؛ ضرملا هللاق» اهنأب ةدصلا
 . ”ةلصحتم تادال ساو ما يمال ابو مهل مدع : ناعما دع نم كلاذكو

 دودحلا ايواسم ذوخأمللا نوكي نأ امهدحأ : ةئالث فرعأب سلام ذْخَأ عضاودو
 ع رخآلا نم فرعأ اهدحأ سبل هنإف « تالباقملا نم نيدضلاك ؛ ةلاهألا ىف موسرملا وأ
 ضايبلا فيررعت سيل هنأ لثم « هيرخآلا فير رعت نم ىلوأ رخآلاب امهدحأ فييرعت سيلو
 ىدسعلا ال « ةهليذراك لباقملا رمثلا ىنعأ « رمي سيل اذهو داوس سيل كلذ نأب ريحلاو

: 
 قلملا (4) د(« باه:ام (؟) م6 س « ب نيلمعتسمو : نيلمعتسم : نيلمعتسم وأ

)١( 

 مهفتل (5) ه ممرلل ؛ اس « ب ميسرلا : د :
00 

 نع م زربأ : ردنأ || ن6 د مهفل ١ دا : نوكي 60 يدل
 'م هلباقتم : هلباقم (١؟) س نأ : نم || ن « د دردحم : اهدردحم || اس س : اهدودحم الو

)1١( 

 )0؟١( دءىثلا: ءىش )١١( هادحل : دودحلل || نود :ذخأ )١5( مرسرااو : موسرملا وأ

 |] نامدعلا : ىدعلا (10) هس : نمل ن ةفرعملا : ةلاهخبا || نء م« اعاد )١١( نفرأ : لوأ || ه6 م« اس سيلف : سيلو



 "ها لدحلا

 ىذدلا وه داوسلا لب ( لاَ نأ نم ىلوأب 4 ةكلملاود ىذلا هلباقم هديدحم ىف دْخُوَي ىذلا

 . ريم سا ىذلا وه رشلاو ء« ضايبب سيل

 ( هسقنب متي امث امهنم ىدوجولا ديدحتف « ةبلاسلاو ةبجوملاو « مدعلاو ةكاملا امأو

 متي .اهنإف « بلاسلا ىفانلاو ىدعلا امأو . ةصاوخوهلاعفناو هلعفو « هسفنب لوقعم هنأل

 نإ لاقيف « رصبلل هنأ روصتن مل نإ ىمعلا رومعتت نا نكمي الف « ىدوجولاب امهفيرمت

 ةتباأ مدع هنأ ىلإ تفتلت مل نإ و « هعابطو هلاح فرعت ىذلا رصبلاك ال « رصبلا مدع ىمعلا

 . صخ ىف

 سايقلاب هلوقم هتيهام تناك ذإ ءرحنآلا دح ىف امهدح ألخ دي نأ ديالف نافي اضتملا امأو

 ةظف'هذهو ؛ قنوألا هجولا لع ضعب دودح ىف اهضعب ذخؤي نأ ىثينن نكاو ؛ رخآلا ىلإ

 لوقمو نيفياضتملا نم دحاو لك ناكل : هنأ لوقلا كلذ ةل+ ىنعمو . لوألا ميلعتلا

 كلذ ناك نإ و هنكل ؛ رحآلا دح ىف لك ذخؤي نأ نم دب الف «رحخآلا ىلإ سايقلاب ةهاملا

 هنإ هل لاقي نأ نكمي « ريبدت الب افازج اذخأ رخآلا دح ىف امهدحأل ذخآلا ذاف ء كلذك

 قفاوي. اريدت كلذ ىفربدت نأ بجؤ ؛ هلثم وه لب « هنم فرعأ سيل ام ءىشلا فرع دق

 . انماهفأ ىلإ ريدتلا اذه كرتو

 فيررعتلا ناك اذإف « ناتفاضإلا امههف ناتاذ امم نوكي نيفياضتملا نإ : لوقف

 اذإ اصوصخو ( كلذب عفتني مل « راح هل ىذلا : ليقف ؟ راحخلا ام : ليقف « اجذاس

 عم هل ثب- نمو ©« تاذ وه ثيح نم امههدحأ ذخأ اذإ نكلو . نيلوهحم اهالكاناك

 سام : امم || نءد«ب اب : امم ( ") نا ؛ حب نأب : لب || د ديدجت : هديدحن )١(

 لاقبف || ه امهفيرهنب : امهفيرعت ( ه ) نامنإ : امئاف || ه لزقي؛ د لوعفم : لرقءم (:4)

 مه « ع تافياضتملا :نافياضملا( 4) ن « درصبل امدع : رصبلا مدغ ( 5 ) ن « د نوكيف : نإ

 مها : لك || ن «© د همالك : لوقلا كلذ لمح || , ن عمو : ىنعمو )٠١(

 د دحأ؛ن امهدحأ : اهدحأل )١١( مدحاو ل : لك 00010( د هلوقم :لوقم || نس : دحاو ||

 ماس :دق(8١) نءدنوكي : هنإهللاثي || اسادح ؛ دذدخأ : اذحأ || برخآ : رخآلا ||

 س احراش : اجذاس(3١)س ناف : اذإف )١8( د امل : امل || م اماهوأ : اماهنأ )١(

حلا ؛ اس راحلا ام : ليقف || ن لاقيف : ليقف ||
 ه «س نكل : نكلو 01:20( م را
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 :الثم لاقيف « رحآلا هب فرعي نأ نكمي ذئنيف- « ةفاضإلل ادعم اهم وه ناك نإ لاح تاذلا

 ذخؤيف ء ناسلإ وه : لاقي مث ؛ اراج ىحسم وه ثيح نم ذخؤيف « اراج ىمسملا اذه نإ
 . لاحلا هذه ناسإلا عم اضيأ ذخؤيف « راد نكاس : لاقي مث ؛ ناسفإ وه ثيح نم

 راج ىمس ىذلاوه «ء رحآ ناسنإ راد دح هنيعب وه اهدودح دمحأ رادلا كلت : لاقي مث

 لاحلا ىلع لدو « هب ىمسم ءىثثلا ثيح نم راحلا ذخأ دق نوكيف « ةقالعلا هب نيبتتف « هل

 ؛ اعم املعو « نيفياضتملاو ةفاضإلا ةرومع سفنلا ف تدقمناو «رحآ ىلع لدو « هل ىلا

 ارمتسم دملا اذه ءازجأ عيمح دج كنإف « هدح ءزج هنأ ىلع رخآلا دحف اهدحأ ذخؤي ملف

 ىمسموه ثيح نف دبالو ناك نإ لب « امهبف ضياضم وه ثيحزنم دودحن | ذخأ ريغ نم
 ةهحل هذه لمال هدح ءزج لعجو هدحىف ذخأ هنأ ولو« ىرخأ لاحن تاذ وه ثيح نم وأ

 1 عطاوملا هذه نم عضوم اذهف هعم افورعم سبلو « هلبق افورعمو « هنم فرعأ ناكل

 نم نيمضتلا ليبس ىلع هسفن دح ىف هتذخ' دق ءىثلا نوكي نأ وهرخآ عضومو

 نإ : ص.شلا دح ىف مهوقك « فرعأ سل امب ءىثلا فرع دق نوكيف هب رعشنال ثيح
 نوكيف ضرألا قوف سمشلا ةكرح نامز هنأ هدد> راهنلا مث ؛ اراهن علطي بكوك سمشلا

 . ضرألا قوف سمشلا نوك ناءز علطي بكوك سمشلا نإ : لاق هنأك

 دح ىف اهضعب دحاو سنج تحن بيترثلا ىف ةيوا-ةملا رومألا ذخؤت نأ رخآ عضومو
 عضوملا اذه لاثمو . هنم فرعأ سبل (مب ئثلا فيررعت ىف لخدي عضوملا اذهو . ضدب

 سيا درفلا فير رعت ىف اذه هلوةف «دحاوب جروزلا لع ديزي ىذلا وه درفلا نإ : لاق نم لوق

 . دحاوب درفلا ىلع ديزي ىذلا ره جوزلا نإ : جوزلا ديدحت ىف لاقي نأ نم ىلوأب
 م لاق دقف : لاقيف || سا : فرعي | ه6 م. اسء سدعم : ادعم )١(

 اس : وه || س دح : دحأ || اس كلم : كلت (:) م ذخربو : ذخؤيف )١(

 م6 ع اس « س « ب ىذلا : ىلا (5) بدحلا : لاحلا || م نيبتف ؛ س ني : نيبتف ( 0 )

 م« اصفذحت و سا :دجت (70) ١ نواسءد تدقعناف : تدقعنار || ه رثآلا : خآ ||
 : هنأولو (4) سس اهيف : امهيف || نء د فاضم : فياضم (8) دس رمتم : رضي

 : سيلو || د لبق : هلبق )٠١( س ىلع || ن « د لعج وأ : لعجر || ن « د هنأرأ
 ن « د هب رعشال ثرح نم ذحأ : هتذحأ )١١( ن اذهر : عضوم أذهف || ه «© اس« س سيل

 اساس : هيإ| ن « د ل : هب رعشال ثيح نم (١١س١1) هء ان ؛« س ء د نمضتا :نيمضتلا ||

 نو« د :  نإ جوزلاديدحت يف )١8( حن كلذ سيلف ؛ د سيلف : سبل



 لدحلا ١

 ؟ هنم صخأ وه ام بيسن « هسفن دح ىف هسفن دودحللا هيف ذخؤي رحآآ عضومو

 مهقنملا وه جوزلا ددعلا نإ : هلوقك « هدح ىف هعون ءزج وأ هعون ذخأ دق نوكي نأب هت“و

 . جوزلا نم صألا ىهاظ ىف عون نانثالاو « نيذنالا ةلمح نم نافصنلاو « نيفصن

 ؟جوزلا تحن « ةينشالاو « ةدقتا نإف « نس واستع مسقنملا وه جوزلا نإ :لبق ول كلذكو

 (اسنج الو « ددعلل الصف ةيجوزلا تسلف « ةقيقحلا ىف امأو . رومثملا صهاظ ىلع اذهو

 ةموقللا ريغلا مزاوللا نم ةيجوزلا نأ لهو « ىرخأ عضاوم نم اذه ملع دقو . ةعاونأل

 . للضذف ضرغلا لع فوقولا عم ةلثمألا قرف لاغتشالا نكل . ددعلا عاونأل

 اروكذم ريخلا لعج نأ اذه محدق نوكيف ؛ةليضف ريحا نأ « عضوملا اذه رخخآ لاثمو

 . ةليضفلا ثحن ريللا لعجو « نيمضتلاب هليضفلا ىف

 ( لصفلاركذو لفغأ دق سنها نوكي نأ « هنع لودعلاو بجاولا لافغإ عضاوم نمو

 داعب ألا وذ وه ىذلا ءىثلا لفغأو « داعبأ ةثالث وذ هنإ : . مسا د> ىف الثم ليقف

 . سنها اهيلع لدي ةكرتشملا ةيهاملا نأ اضيأ تملعو « كلذ ىف ام تدلع دقو . ةثالنلا

 بناكلا نإ : الثم ليقف « لو صفلا ضعب كرت دق نوكي نأ هعضاوم نمو

 ديدحتلا ىف ةءارقأا تكرت اذإ و . ! رقي نأ نسحي ىذلا اضيأ هنإف « طم نأ نس ىذلا وه

 ىواس امب ر لوألا لوقلا نك نإ و ؛ هلإ جات وهو « فلس ايف نمضم ريغ لصف كوت دقن

 . مومعلا ىف

 ام[ و « لصف هنأ ىلع « ايواسم ناك نإ و « اءيش ديزي نأ وهو « اذه لباقي عصومو

 هادحإو « ضرملاو ةحصلا ثدي ىذلا هنإ بيبطال لئاقلا لوف ؛ ضرعلاب نوكي

 . ضردلاب ضرل

 : كلذكو (4)  ه نافصلاوأ ؛ نافصنلا : نافصتلاو (م) هد :ءدحىف 0)

 اس ىهلع : ىلع ١ ن ٠ د ىلعو اذه : ىلع اذهر ”ه) ن « د لاف : نأ ليق || مه « س كلذكف

 : لصف )٠6( مدحلا: ديدحتلا || اس : ىذلا (:) اس سعألا : روبشملا !|

 لرَمك )١8( ههلال : ايوا )00 س جاتحي : جاتحم || ن نمضتم : نمضم || ن « دالمف

 ن « د هلوقك : لئاقلا



 ىناثلا لصفلا  ةسماخلا ةلاقملا 0

 نوكيف « بيرقلا لفغأوإ « ديعبلا نكلو « سنها كذ دق نوكي نأ رثآ عضومو
 ةيهال لامهإ و لافغإ هدعبو ديعبلا عضو نأ نه : فلص اهف تملع ا ؟ ةيهاملا لفغأ
 « قوذ نم ىتلا ةيئاذلا رومألا لك نمضت دقف بيرقلا سنها عضو اذإو . هكرتشملا

 ىلإ « قوف نم ىتلا لوصفلا عيمج فدرأ ديعبلا بتر نإ وأ « بيرفلا بتر. نأ امإ بجي

 . بيرقلا هذج لصف ىلا ىبن نأ

 ركذ دق نوكي وأ « الصأ تلفغأ دق نوكي نأب « لوصفأ ةهج نء عض وم اهولتيو

 بجي هنإف ؛ ةماقملا رابتعا نم عضوم كلذ ىف لخدي امو . لصعلا ناكم لصف سيل ام

 « نوللا تحن رصبلل قرفملا مك لصحم امإ « ميسق سنا ىف هل نوكي نأ لصف لكل
 قطانلل ميسق لصف قطانلا ريغلا نإف ؛ ناويملا تحت قطاناا ريغو قلطانلا اي «لصحم ريغ وأ
 ناك امو . لصفب كلذ سلف « ميسق لصف دروأ الل دجوي ال ناك اذإف « ناوي تحن

 سحلب نرق اذإ لصف لكو . امون ثدحي لف « سنها نم صخأ ةميبط ثدحي مل اذكه
 , اعون هلع ال ثدحأ

 لع الإ لدب سيل لصف هنأ ىلع دروملا نوكينأ وهو « لوصف رابتعا ىف رخآ عضومو
 نوكي نأ ب حوي اذه نأل كلذو « ضرم الب لوط طحخلا 5 مطوق ل :ء © درملا بلسلا

 هنإف « ضرع هل نكي مل « هتعيبط ىلإ رظن اذإ لوطلاك سنحلاا نإف ؛ هعونل اكراشم سنملا

 الحاد ضرعلا ذئذيح ناك « ضرعلا هتءيبط دح ىف هل ناكو « لوطلا ةءيبط ىلا رظن اذإ
 نوكي نأ لاحتساف « ضرع هلو الإ لوط نوكي ال نىف « هل امزال وأ « لوطلا هتءيبط ىف

 نوكتف ©« ضرم الب لوط  اضيأ ةدرجم - سنحلا ةهربط نذإف ؛ ضرع الب ام لوط

 نذإو : نإوأ )( نع« سردق :دقف (0) د دعبلا : ديعبلا || ن « د نإف : نأ نم )0

 : نوكي وأ || س اهولمت عضاومو : عضاوم اهوليو (1) أس هلصف ننج : هسننج لصف ( ه )

 : قرفملا؟ || هلصف ل : هل (8)  نىلعلدي , دلدي : لخدي (7)  سدركيو
 || د :  لصف |[|ن قطانلل : قطانلا (5) اس - : رصبلل || ن قرفلل : قرفملا || ه قرفملاك
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 6ظظ٠ظظ« لدمللا

 ل ضرع الب لوط وه ىلا وهو  طخلا وه ىذلا عونلا ةعبطو سنهحل | ةءيوط اضيأ

  ايلسال « ضرعلل الباقم ارصأ « « ضرع الب » : هلوقب ىنمن نأ الإ مهللا « ةدحاو

 لوطلل نوعضي مهنإف ؛ اديدش اموزا لوقا اذه اولاق اذإ روصلا باح مزلي مالكلا اذهو

 ىذلا طحلا وه ىذلا عونلا قرافت اذاعب ةعيبطلا كلتف ؛ ةمكق ةدرفم ةءيبط ©« سنج هنأل

 دادتما درجم لوطلاب انهد» ىنععو ؟ ضرع الب لوط هنأ ىف هايإ هتكراشم دعب هل ضرع ال

 اذه درجم نإ ىتح « ةهملا كلت ريف ىف هماسقنا لا> ىلإ تافتلا ريغ نم ةدحاو ةهج ىف

 ىنعم ناك ول هنإف . هبجوي الو « ةهملا كلن ريغ ىف الوط ىمس ام ماسقنا همن ال لوقلا

 نوكي نأ بجيف . ًاوشح ضرع الب انلوق ناك « هتهج ىف مسقنم ريغ دادتمأ هنأ لوطلا

 وشح داد:هالاىنعمو . ةهحللا كلت ريغ ىف مسقنب ال داو دادتما| انلوق نم معأ لوطلا ىنعم

 ريغ ىف امسقنم دادتمألا ناك « امسقنه فرطلا ناك نإف  اناك نؤرط ىأ  نيفرط نيام

 : لوقي نأ لئافل نكل . هتوج ريغ ىف اممقتمدادتمالا نكي مل « امسقتم نكي مل نإ و « هتهج
 « ضرع الب لوط طا نإ : اولاق ادإ مهنأ كلذو « لثملا بامأ اضيأ مزاي اذه نإ

 ةعيبط ذإ « تايئزحلا ىف ادوجوم نكلو اقرفم سنها ناك نإ و « عونلا سنحلا كراش

 ثيدح نم لوطلا ىلإ رظنلا مث . ةدوجوم عوذلا ةعيبط تناك اذإ « ةلاحمال ةدوجوم سنحلا

 ٠٠ ولحم ال ةعيبطلا كلت ذئلوح نوكيف « هريفوأ طخ وه ثيح نم هيلإ رظنلا ريغ وه « لوط وه
 لاما ضرع « نكت مل وأ ضرع تاذ تناك نإف ؛ نوكت ال وأ ء« ضرع تاذ نوكت نأ امإ

 ىتح ةدحاو دجوت ال ةعربطلا كلت نإ : كلذ باوج ىف لوقنف . روصلا باعصأ همزإأ ىذلا

 ضرم الام اهنمو « ضرع هلام دوجولا ىف اهبنملب « ال ضرع ال وأ ضر» تاذ امإ نوكت

 س ع مالك : مالكلا (مع) ه ةلوقم : هلوقب (؟) س « ب ىذلا : وه ىذلا )١(
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 امأو . طفق ةعيبطلا كلت تناك « ةعيبطلا كلت ىه ثيح نم ةءيبطلا تذخأ نإ امأو . هل

 امناف ؛ ةعيبطلا كلت ىه ثيح نم اهرابتما ريغ سصأ وهف ©« ضرع عم وأ « ضرع الب اهنأ

 ةدحاو ثدجو « ةدحاو تدجو نإ اهنأ كشالو . ةدحاو ةعيبطلا هذه ذخأتل مث

 تءدع نإو ©« ضرع تاذ ةوقلاب ىهذ ؛« ةدحاو مهونلا ىف ىه ثيح نمو ؛ مهوتلا ىف

 هتوق ف سيل ىذلا وهف « طخلاا امأو . جراخ ىف امل ةقباطملاو لملا بسحب ىنعأ « ضرعلا

 لوطلا كلذ  ايطخ وأ ايدنج هتذخأ - لوط ىه ةدحاو تاذ دجوت الو « كلذ

 . سنحلا نم عونلا قرفي كلذبف . ىرخأ هنراقي الو « ةرم ضرعلا نراقي

 حلصت الو « ةقرافم ةمئاق ةدحاو تاذ  ىلوق ىلع وهف « ىروصلا لوطلا اأو

 نأ زوجي الو « لعفلاب جرخيس ةوقلاب ىذلا نإف ؟ ةتبلأ لصفلل ةنراقم ةوقلاب لعجم نأ
 ةرص لوطلا نوكيف « دحاولا ءىثلا ىلع ابقاعتب نأالو «لعفلاب اعم ضرعاللاو ضرعلا جرحي
 ىسنهلاا لوطلا نوك « ضرع هل امل نراقم هنيعب وه ىرحنأ ةرمو « هل ضرعال امل انراتم

 تقو ىف اعيمج امهمعي الو « نيعونلا دحأ دوجوملا امإ لب . ةتبلأ اةرافم دوجوم ريغ
 + ةاوفيش اع اعد ةناذ ىدع او وقر و دقاو

 « روصلا بهذم ىرب ال نمل ارذع رذعلا نم دروأ ام نك نإ : لوقي نأ لئاقل نكلو

 ؛ روصلا باكصأ ىلإ هنع لقتنا مث « هعينص حبقتساو مالكلا لوأ ىف لدع نم ارذع نوكيل
 ارذعوه» سيلف « ةوقلاب س.) (لو ةوقلاب امل اهاع ابل« دروم لا باسلا ناكاذإ هنإ : لوقف
 «قلطملا بلسلا لع دئاز ءىش كانه ناك« اعيمج لعفلاو ةوقلل ابلس بلسلا ناك نإف . دحأل
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 ” لدحلا

 راكتإلا ناك امنإو . ةفصلا هذه ابلس طحللا نع ضرعلا بلس نمل ارذع كلذ نوكيف

 « سشنإإل ةمسق لك ىف بلسلا نم ديالف هلمجاب و . طقف بلسلا درجم ىلع دزي مل نم ىلع
 ود لوصفلا ىث باجيإ وه ىذلا كلذ نأ جف « لصفلل الب اقم املس نوكي نأ بحي نكلو

 . عبطلا ىف اهزال ابلس اهنم باس وه ام نوكي نأ بحي كلذكف « عبطلا ىف مزال باجيإ

 . ةلاحم ال بلسلاب دحت ةيمدعلا ىناعملا ميمو

 اذايف ٠ ةوق عم ابلس هيف لصفلا نوكي ىمدعلا ىنءملا نأ وهو « كش انهه ضرعي و

 مدع هنإف نوكسلاك « ةيمدع ناعم ةيمدعلا ىناعملا سانجأ نإ : لوقتنف ؟ هسنج قرافي
 : نياصفل نراقم ةوقلاب وهو « هل سنحلاك ةكرالا مدع: . كرحت, نأ هنأث نم اف ةكرحلا

 اذإ و « اهماء ةوقاللا رخالاو ؛ انوكس ناك هي نرتقا اذإو ةكرحلا ىلء ةوقلا امهدحأ

 ءالصن نوكتو لوألا مسقلاو هنراقتىتلا ةوالانوكتو « نوكساا ريغ ام انابث ناك هب نرتفا

 ىه ةوق لب 1 نيلصفلا ىلع ىوقي و سناك وه ىذلا مدعلا كلذ ىلإ ةبونم ةوآ تسيل

 تناكو « ةوقلا هذمل انراق» ةوقلاب ناك « ةنرحلا مدع درح اذإف . مدعلا كلذ عوضوم ىف

 كلتا دجوت ىلا تناكو « مدعلا كلذ ةعيبطل ةوقلا, [متراقم ىلع ةيوق ريغ ةوقلا هذه

 1 ةوقلا هذه ىلع ةوق © اقلطم لمفلاب ةعيبطلا

 لصنلا ناكم خلا جوست دوكيذا « لصفلا ىف طلخا عذاوم مرخأ عضومو

 « متشلا نم عون فاذختسالا نإ ؟ فافختسا عم متش هنإ : ربيعتلا دح ىف لبق ول ا

 نم عون وهو © هرطخ هلق ىلع لدن بطاخال ذؤم لو: فافختسالا نإف ؛ متشلل لصن ال

 . بيعلا نء عون رطألا ةلقو ؛ هيف بيع لو لدي بطاخأإ ذؤم لوق متشلا نأل « متشثاا

 ساحلا لصفل عونك عونلا لصف نوكي ام اريثكو
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 ىلاالا لصفلا  ةسمامللا دلاقملا "مب

 : لئاق لوقي م رهو « لصفلا ناكم سنحلا عضو نم ذوخأم كلذ نمرخآ عضومو

 دومحملا سايق امأو . امل لصن ال « ةليضفلل سنج دومحملاو « ةدومم ةكلم تةليضفلا نإ

 ريغ لع لاقي دق ناك نإ و « لصفلا سايق لم هل هنأ نظي نأ زوجي دقن « ةكللملا ىلإ
 سنج ريف ىف عقب دق هنإف ؛« نيب واسنملاب ممقنملاك كلذكوه ام لوصفلا نم نإف « ةكلملا

 امون سيل ةقيقحلاب جوزلا ناك نو « جوزلا ددعلا عم موقي لصن كلذ عموهو ؟ ددملا

 ةكلملا مهل . محلا اذه هبسم فلتخم ال امم كلذو . هيف دجوي اضراع لب « ددعا

 « ادومحم ةكلم لك سيل ذإ ءرخآلا ريغ نم ذخؤي امهنم دمحاو لك نأ ىف دحاو دومحملاو

 كس ال ام كلذو « دومحللا قيقحتلا دنع الصف سيل هكلملا نكل . ةكام دوم لك الو

 ةيهام ىلع لدي الو « اهنم ادحاو الو « ةرشعلا تالوقملا نم طون سبل دومحملا نأل « هيف

 زييمت لع هل ضرعيرو هقحلي ام لك ىف لدي لب « اساج نوكي ىتح مومع وأ ةكرشب ءىش
 ؛ اسنج دومحملاو الصف ةكلملا لعجن نأ ىلإ ليبس ال نذإف . ةينإلا امج دافتست قيرفتو
 . الصف دو حناو اسنج ةكلملا لعجن نأ ىلإ ليبسو

 . روهشملا بسحتو « هيف الهاسم ذخؤيلف ع ةهليضفلل اسنج دومحلا نورك امأو
 رابتعا ف ثملع ثبحو « ةعانصلا هذه نم ىناثلا نفلا ىف هتملع دقف « قيقحتلا امأو

 معي ال اي واسم ازييمت الصف عضر ام زييمت نوكي ال ى رظنت نأب تيصوأ نيح وهو « لصفلا

 ,”ىش ىأ لعو « زيع ام ةهج نم ءىش ىأ لدب لصفلا نان . فصوي ام قفتا ءىش ىأ

 . هب ريق امم ناك ىش ىأ لوانتي لب « هنيعب ادحاو لوانآي الف « معي ام ةهج نم

 ةهج نم ءىش ىأ ىف اجردنم معي ام ةهج نم ءىش ىأ نم موهفملا نوكي نأ هبشو
 ءىش ىأ : لأس هناكف « اذكب اب نم اذكءىث ىأ : لاقف لئاس لأس اذإ هنإف . زيك ام

 نال ىتلا : ال || د ؛نء اسةدرمحملاو : درمحملاو (؟) اس مضوم : ىضو )١(
 مه(د موقم : موقي )( ص نيب واسنمب : نيب واستملاب ( 4 ) ن « دنوكي : ىلع هلهنأ نظي (؟)

 ن - :دومحلا || د ةكلمب : ةكلم )020 ماامب : امم || هذدخوي : دجو )١( مه عوني : اعون |

 ب ءىثلا : ءىش )0( ن « د رشعلا : ةرشملا || ه«نءاس« سءد: كش : كس (ه)

 له : ةعانصلا )١8( هع( صىلإر : ىلإ لوبسو (١؟) نع سءدء اب :ىلإ )١١(
 هزيم : الصف عطرام زيت || اسس :لىك ١ )١9( هثيح ؛ اس ثيح نم : ثيحو || مرخآ عضومو
 اس « دامب : امم || اس ىلإ : ىأ 005( م اي راس ؛ اس ةراشإلاب ؛ سنأب : اي واسم | دوعن

 م6 سزيمي :زيي )١( نءسءد«ءابدح :ىأ||



 م64 ادملا

 « ريكشتال وه « “ ءىش ىأ ” : هلوق ىف “ ءىش ” ةلخ ! نإف . نيمملا ءىش ىأ سيل ناك

 نرف وأ « ناسنإلا ءىش ىأ : ليقف ماع ظفا ءىش ىأب نرق ءاوس نوكيف « ام يمعت ريكنتلاو

 هللا دص وبأ : تلقف تبجأ نإ كنف « ديز ءىش ىأ : ليقف « ىعضن صاخ ظ) كلذب

 اذك هتفص ءىش : لوقن نأ ىضةقي هنإف «© اباوج باوحلاا نكي مل « هيلإ راثملا كلذ

 كلذ ناك « قطان : ليقف ؟ ديز ءىش ىأ : لثس اذإ ىتح « ماع اضيأ كلذو . اذكو
 بلط هنأل « اضيأ اباوج نكي مل نيعتب امرئاس وأ « دعاق وأ « بتاك : لاق نإف . اباوج

 نوكي ديزو ؛ اديز اضيأ نكل نكي ملول هل ضرامف اتاك هنوكامأو . هتيهامو هةئيش نع

 . ابناك نوكي ال امدنع هلوعجم ةتباث ةيولطملا هتيئيش نوكتو « نكي ملوأ ابتاكناك « اديز

 امأو . اموقم مزاللا هنظو « عماسلا طلغل «دكو أ هب ةعانقلا تناك مزال ىعأب باجأ نإ امأف

 نذإف . ةراشإب نرق ىألا نأل « كلذب دقأ « هللا دبعوبأ : ليقف « ديز امهمأ : لاق اذإ

 نمسح © ةراغإب اورق ناك نإ و6 ةنطاألا هباوج نسحي مل « مام.ىمأب نرق اذإ ىألا

 . ةراشإب هياوج

 دجوت الو « ءىثلل دجوت ىلا تايضرعلا نم لصفلا نوكيال كرظنن نأ رخآ عضومو

 . مهرتلا عفر بسحم امإو « دوجولا عر بسح امإ

 نوكي نأ لطبي اذه نإن « سنها ىلع الوم لصفلا نوكيال قرظنن نأرحآ عضومو

 . الصن « الصف لوهؤلا

ا نم كلذ ىفام تماع دقو ؛ لصفلا ىلع الوم سنما نوكي نأ رآ عضومو
 « لان

 ىفوه امإ عضوملا اذه نأ ممضعب نظ م ال « قطنم ريغ وأ ايقطنم لصفلا ناك ءاوس

 ىذلا وه اذه نأو « قطنلاو ناويهلا لدم « اطيسب هنومس ىذلا لصفلاو سنا راهتءا

 م ناسالل : ناسإلا )١( نى د« بريثكتلا : ريكتلل || س  :وه || هنإف : نإف (1)

 ااردح :اباوح )0 ن لاقف : ليقف |! ن « د لاق : لس || ن « 'مع ؛ ماعإ|| س : كلذ, ( ه)

 : مول (07) اسد م 6 سهنإف : هنأل || نأ مع اس« دريغشي : نيعت || اساضياأ+ ود

مء اس 6س ءاب ناك: تاك (و) م( تولطملا : ةبواطملا (8) همس « دم رأ
 ه(

 اس اباوج : هباوج (11) نع سى د كلذ : كلذب )٠6( د الوقم : اموقم ||

 صالا : امإ (0١ صان : نأ 0 اس - : ةراشإب هباوج نسح (١؟-:1)

 ماس :رخآ )١7( دلرمحملا : لرمجملا 00510(



١© 

 لاقي ناويخلا نإف « قطانلك ناك اذإ امأو . لصفلا لم هيف سنحلا لاقي نأ زوحب ال

 ) لوألا ملعتا لاثم وه ع هيلإ بوهذملا ريف هنأ ققحم و « نظلا اذه لطب امو . هيلع

 ريغ ناويح ناكل « عونلا لع لمع لصفلا مث «لصفلا ىلع لمع سنحلبا ناكول هنإ : لاق ذإ
 ناودلارخآلاو« سنحلا ةعيبط اهدحأ ةريثك تاءاويح لب «عونلا ىلع لمع سنحلا ناويح

 (عونلا لم تالومحىهو ءاناو رح قطانلاو نياجرلا وذ ءاذملا ناك اذإهنإف . لصف لك وهىذلا

 «ىرحخأ ارارمءقطانلاو نيلجرلا ىذو ءاشملاك « ناسنإلا ىلع ةلومم ةريثك تاناويح تناك

 نإف عينشتلا اذه نسح ال ©« طيسولا لصفلا وه دارملا ناكولو . سنجل | لمح دعب

 ةلومح ىه تسيل اهنإف « لاحلا اذه ضرعي مل « اضرأ تاناويح تناكول قطنلاو ىثملا

 ناك هنأ وهو « هبجوأ رخآ لاحم كلذ نم نيبي و . لاحمنا اذه مزلي فيكف « ناسنإلا لع

 . نولوقي ام ةيج نم سيل عينشتلا نأ ىلع لدي اذهف ؛ امون لصف لك ذئنيح نوكي

 « هلك ىلع الوقم نوكف « لصفلا للم لمت هتحن اموأ عونلا نوكي ال نأ رخخآ عضومو

 نإف « عونلا تح ام وأ « عونلا هلك ىلع لاقي نأ ىذتقت لصفلا ةعيبط نوكت ىح

 ناكولو . عونلا نم رثكأ لع .تماع ىذلا هجولا ىلع الوقم لصالا نوكي نأ بجاولا
 لاقي هعون ذإ « هلع لاقي سنحلا ناكل : م02 سنج كانه مث « لصفلا ىلع الوةم عونلا

 ناكف « سنحلاا ةءيبط ىف هكراش امرئاس نع لصفلا ةمبوط نم لصفي عونلا ناكف « هيلع

 . دوجولا ىف رخأتلاو مدقتلا ف لصفلاو سنحلا لاح رابتعا نم ذوخ أم رحخآ عضومو

 مه(« س بوهذم : برهذملا )١( نءدامأف : امأو '| ملوقي : لاه )١(

 م اهدحأو ؛ د امهدحأ : اهدحأ ( 4 ) ه ناويحلا : ناوحح (4) ساذإ : ذإ (*)

 :تناك (6) م نيلجرلا وذو ؛ اس نيلجر وذ ؛ ه « س نياجر وذو : نيلجرلا وذ || د لوصف : لمف (6)
 س نيبتو ؛ ه© منيبْس و : نيدو (4) سني .ر : نيلجرلا || م ناساك ل : ناسإلا || امن ناك
 : هبحوأ || مع اضيأ كلذ لثمو : كلذ نم نيبتو || ن «ماضيأ ل : كلذ || تءد: نم ||
 س معينشلا : عينشتلا || هاذهر : اذهفإ|| ن« اصخش وأ ل : اعون )٠١( ه هنم بج ؟ ص بجي

 ه لعج ل : كاه (1:) ن ىلا : ىذلا || ٠ « د هوجر)ا : هجولا 0( ن لك : هلك )١١(
 اس :ىف||ن « س« د هكراش : هكراش || هلصفي : لصفي )1١( ن هعون وأ : هعون ذإ ||
 منإ ,:نإف (16) ن « د رايتعاةهج نم : رابتعا نم )١9( حن :  سنهلا|| ن هتعيط : ةعيبط ||



 هك لدجلال

 نأ عضاوملا ضءب ىف نظي دقو . هلاقراذم سنحلا دجوي دقو « هضعب ىفو « هيف الإ

 « كلذكن اكن إ و هنكل . اراصص هياإ انرشأ دق <« سنجل | جراخ ىف دجوي دق لصنلا

 قرافي وهو « هل اقرافم دجوي ال سنا نإ ىتح دوجولا ىف سنحلا نم مدقأ نوكي الف
 ءىش ناك نإف . هل سنحلا ةقرافم زاج « سنه هئةرافم زاج نإ لب ©« سنحلا

 لبق ادبأ لصفلا ناك نإو « هل لصفب سيلف « سنا نم دوجولا ىف مدقأ ءايشألا نم

 ؛ سنحلاا دعب ادبأ وه عاونألا نم عونلا كراشب ام ىلإ سايقلاب لصفلا نكيلو . عونلا

 سنا عاونأ ىلإ سيق اذإ هنإف « سنحلا نع اجرا تاقوألا ضعب ىف قو نإ و هن

 . سنحلا دعب وه ناكف « هنم مدقأ اههف سنحلاا نك 4 اهدحأل لصف وه ىذلا

 ىف ةقيقحلاب الصن وه سيلف « نيابم سنه الصف لصفلا ناك نإ هتأرختآ عضومو

 .فنوكي ال نأ وهو « نوكي فيك هنأ نيابملا لاح تنرع دقو « هيف عضو ىذلا سنملا

 . هعم الو « هتحن الو « هقوف

 هسفت ىف لصنلاو « رهو الصف عضو امبإ الصف عوضوملا ناك نإ هنأرخآ عضومو

 نأو « رهاوج نوكت نأ ىغبني رهاولبا لوصف نإف ؛ اديج لصفلا ءاطمإ سيلف « ضرع
 عونل افلاخم امون ام رهوج ريصي الن « ةيذرع ةفلاخم الإ ضرمب ارهوج فلا الر هوم ا

 نوكي ىتح « هنيأ ىف الإ « الثم ْئث لك ىف عونلا كلذل اكرام نوكي نأب ىرهوجرختآ

 دقن اذهو . رآ ضراع ىف كلذكو . عون نود امون هلعج « نبأ نود نبأ ىف هنوك

 ام نوكت نأ زوجي ال رهاوملا لوصف نأ عضوملا أذه ىف حرص دقو . فلس ايف هتققحن

 «عوضوم ىف ادوجومئش ىلإ سايقا!, نوكت اهنأ نظي نم لوق لطبف ؛ عوضوم ىف دجوت

 . عوضوم ىف نوكت ال عونلا ىلإ سايقااب و

 ترشأ : انرشأ|[ن :دق(؟) اس عضوي : دجوي || نء د هضعب ىف وأ : هضعب فو ( )١1

 سم# || ن - : سنلبا( 4 ) اسقراذم : قرافي (+) اس :هلإ||ه«نءاسءد

 موه -إ|- : لصفلا || س نكلو : نكلو(5) نءد سيلو : سيلف (ه) بزاجو سنجل : زاج

 بام: ابف (م) م6«بذإ:تإر(؟) نءاسءدامأ:ادبأ || دكراش : كراشإ|

 نعيد: هلأ 0٠١ دىفر : ىف || نارقيقح . ةقرقحلاب (و) ن« م« دناكو : ناكف ||

 م 2 اس ضر !ارهوج : ضرعي ارهوج || ه ©« برداوملا : رهوملا )١4(  سادح :اديج )١0(

 :ادوجوم (14) سء حب دق : دقف (11) م كلذك : كلذل )٠6( ن « دالو : الف ||

 ن«مءعد ةدوجوم



 ىناثلا لصفلا  ةسماملا تلاقملا هل

 ةرقلا لع لدن لب « اهني لص لدن انسلف « ايئامو ايرب ناويلا نم َّنإ ان اذإ امأو :لاق
 ىضتتن« الوحأ اه ىىبت ةرقلا كلم ىلا رهولا لصأ ىف ضعب نع !, نمب لصفتب !,تا
 بصح لوصف هذه نأ لع . رحبلا ف شيعي نأ اهضمب ىفو « ربلا ف شيعي نأ اهضعب ىف
 . ةهلثمألا ىف ةةياضم الو . ةرورضلا بسح ال « ةرمشلا

 ىضتقم نع ةجراخ هلاحتسا ىأ « هل الاعفنا ئثلل لصفلا لمجم نأ رخآ عضومو

 كلذك ل وصفلا نم ئثالو . رهو1.ا داسفإ هديزت بجوي ىرخلا اذه ىرحام نإف ؛ هتميبط

 . اراث هتروريص ىلإ هادمو « هرهوج نالطب ىلإ هب ىدأت اذج نم اذإ هنإف : ءاملا لثم

 حلاصب لاعفنالا كلذ سف « رهوملا دسفي ال اضيأ ىضرع لاعفنا ناك نإ و « ةلملابو

 ليحتسفالو  !مالاحتسا: ليحتست ءايشألا نإف ؛ هركذ ىف ن< ام فيكن .الصف نوكي نأ

 جورخن تالاحتسالاو . اذوصفب ةظوفحم اهقئاقح تبثتو « اهو هذي موق لب « اوصغب
 . رهاوجلا لع تابثإلا لاوحأ نع

 شيعب (؟) اسىف + ؛ حب ىلإ :ىلا|| ن رهاوحلا : رهوحلا )١( صا :ايئامو )١(
 اسةفياضم :ةقياطم (4) مة« اءالوصف : لوصف || ن «س - : شيعي نأ ابضعب ىفو رم" ىف
 ص داسف : داسفإ (5) | ريغ : نع || اس عفنأ لح : لصفلا || اس عفني : لمي ()

 كلذك : كلذ (م) اسالاصتا :الاضيأإإ| ص  :اضيأ (م) مع اس ىدامت : ىدأت (؛)
 || ن « د تابثإللاوحألا : تابثإلا لاوحأ )١١( م ٠ برلصي : حلاصب || د - :لا.منألا |[ د

 ه ©« ن« اس6 ص« درهوجلا : رهاوحلا||م : لم



 فني لدحلا

 كثلاثلا لصفلا

 ترم ىلا لثم عضاوم ىف (> ) لصف

 بحي اهوصف نإذ « ةناضم ىه ىتلا رومألا نأ وهو « فاضملاب صاخرخآ عضومو
 نم مهوت امرف « هلاح تفرع ىذلا طيسبلا فاضملا امأ : لوقن لب . ةناضم نوكت نأ

 ؛ ةيفيك ىف ةفاضإ اهنإف ةبءاشملا سفن لثم ؛ فاضم ريغ [صأ نركي دفقوهلصف نأ هلاح

 « رهو لا ىف ةفاضإ ىهف ةوبألاو ؛ ةيك ىلإ ةبسلو « ةيك ىف ةفاضإ اهنإف ةاواسملاو
 ىلع اهيف لوصفلا نآل « ةفاضم ريق ايف لوصفلا نأ مهوي اذهف . رهوج ىلإ اضيأ ٌةبسفو
 فاضملاؤ فيكف « طيسبللا فاضملاىف اذه ناك اذإو .رهوجو ةيكو ةيفيك لاحلا رهاظ

 . هيف قرالا تفرعو هتفرع ىذلا رخآلا ىنعملاب وه ىذلا

 ئشلا لع لم ىذلا وه لصفلا نأو « لصفلا هزح ريغ لصفلا نأ ملعت نأ بجي نكل
 نم عون ىلع ةيكلا الو « ةبباشملا عاونأ نم عون ىلع ةيفيكلا لمت سياو « تملع ام لم
 ةقفاوم ىه ةماشملا لب . لوصف ءازحأهذه نكل ؛ ةوبألا ىلع رهوحلا الو « ةاواسملا عاونأ

 ىف كلوقو ؟ ةيفيكلا ىف كلوق وه لصفلا لب « ةيذيكلا وه سيل لصفلاف « ةيفيكلا ىف

 ةفاضإلا تناك اذإ بجاواا نم اذهو . ةيفيكلا ىلإ سايقلاب هيهاملا لوقم ىععم ةيفيكلا
 . هدح ىلع ةلوقم

 نأو « اموقم الوق ىرخأ ةلوقم عون للم الوقم نوكي ال ام ةلوقم عون نأ تدلع دفو

 مو كلذ كل فلس دق . ةنباأ ؤطارآلا لوق هرلع نالاقيف نيتلوقم ىف هتاذب لخدي ال ئشلا

 ن6 سىهو : وهر('؟) ن « د تضم : ترم || م كلذ لثم ىف : ترم ىلا لثم عضاوم ىف )0

 مدع : هلاح نم مهرب امب رف || نوي« د ل لبإ|| ه«نء سوء داضيأ ل : نوكت )5(

 فيكف طبسللا ( 8 ) سرهومللا :رهوج (م) اس ا .٠ ةي؟ || نع - : ةيك ىلإ ةبسن» (1)
 ه6 س نكلو : نكل )١0( ام ىلع ل : لمح || مناف : نو )000( د :  فاضملا ىف

 « ص لصفلاو : لصفلاف || ه « س ةيمكلا . ةيفيكلا )١6( مه(« م (« اس ©« ص« دةاواسملا : ةبباشملا ||

 .٠ ةرفكلا || ه ©« س ةيككلا : ةيفيكلا || ن «د لوق : كلوق ١ ه © س ةرثكلا : ةيفيك '||ه « ن

 نوكيالام(1١) نعد ذإ : تناكاذإ || هء سةركلا : ةيفيكلا )١4( م«بلوق . لوقم || ه6« سةيمكلا

 سا :كلذإ| ام - :كل|| ستنيلوقم :نيتلوقم )١07( منإف : نأو || د : ةةلوقم عون لعال وقم



 ثلاثلا لصفلا  ةسماخلا ةلاقملا "4

 همحأ هيطعيو « فاضملا نم عون ىلع الوقم فاضملا باب نم سدا ئش نوكي فيكف
 نأ طيسإلا فاضملا ةعيبط نم نكل ؟ الصف نوكي فيك « الوقم نكي مل اذإو ؟ هدحو

 كلت ىلإ ال ىلا ةبسنلا نوكتف « هتاصصخم ىه رومألا كلت نوكتف « ىرخأ رومأل ضرعي
 وه ىذلا نوكلا الإ فاضم هب ىه ام ريغ ةيهام اهل نوكي ال كلذ عمو « هلوصف ىه رومألا

 سايقلاب الوق. ام ائيش نوكلا نإف ؛  تماع ام له  فاضملا ةلوقم قيةحت' ىف طرش
 بألاكس يل «سايقلاب ىذلا اذهريغ رحنآ دوجو هل سيل «ةبءاشملا لصفوه ىذلا ةيفيكلا ىلإ

 فاضم هب وه ىذلا دوجولا ريغ دوجو ةيفيكلل ناك اذإ سيلو . ناسنإ هنأ دوجو هل ىذلا

 ةقيق- نأل « رحآلا فرطلا ىف سكمني نأ بجيف « ةبءاشملا لصف ىه ىتاا هتقفاوم ىلإ
 ( ةيف؟ ىه اع ةيفيكأل تاذ ىلإ ال ةيفيكلا ىف ىلا ةةفاوملا عم ىه ةبءاشلل ةقفاوملا ةقالع

 هنوك ال « هتيضرع صصختت ال ىنعم ةيفيكلا ىف امئاف هنوكو ؛ ةيفيكلا ىف مئاق ىنعملا كلذو

 . اناضم

 فاضملا نإ : انلوق ىف ريتمم ريغ صاخلاا دوجولا نم ودنلا اذه نأ كل فلس دقو

 « هتيه امل لصحم دوجو ىلإ اذه ريس امنإ انف 2فاضم هب وه ام ريغ هل دوجو ال ىقيقحلا
 سيل ةفاضإلا هذه نوكت نأ ىرحلابو . هنم دب ال امم كلذف « هتيضرعل الحم ادوجو سيل

 نم ىعأ ىنعم ىلإ هجتم وه امإ « سايقلاب : اوق ف ض.ذلا نكل . سايقلاب وه رخآ اثيش
 امأو . سايقلاب ىذلا وه معألا كلذ نوكيف « ةهام اذوأ « ادوجوم ه'وكوهو « فانضغملا

 . ةفصلا هذبب ىذلا سايقلا سفن ىهف ةفاضإلا هل

 لوصف نأ ملعت نأ بحي كلذكف ؟ طيسبلا فاضملا ف كا رهظ دق ألا ناكاذإو

 ذخأملا اذ بسانم كلذ نايب ىف ذخأملاو . ةفاضإ نع كفنت ال ,عألا ىنعملاب ىذلا فاضملا

 ن « د هب ةصصخم ؛ اس هباصصحخم : هتاصصخم |[ اس  :ىه (+) س حصي : نولكي )١(

 اس - : الوةم || د ءىش : ام ائيش ( ه) اسنوك : نوكلا (4) ما :نوكف (؟)

 م امءاق : مئاق(١٠) ن«م « د ةبءاشلل : هباشلل (5) سوه : هل || ن «د هباشتملا : ةهباشملا (5)

 نا :هي (10) س ةيطرع : هتيطرع || ه « س صصخي : صمغ || ه ىنعم ال : ال ىنعم ||

 ىلإ : ىنعم ىلإ || اهدمن 5 يه 06( ن « د امصحم : الصحم ):١( ن « د صصخم : لصحم ||
 نعتاساو : نه عار )0 د ذهحأملا : ذ>أملاو (1و9) ساذوخأم:ادوحو» 150( م « م ىنءم ذأ

 دلاوحألا : لوسألا || نيد دق ل : امي || مءاس كلذب : كلذ ىف | ن نعتساف ٠ م ١ ىنغتساو ؛ ب



 نفل لدحلا

 « ةفاضإ وذ ءىش ملعلا نأ كف « ىلمع هنمو ىرظن هنم ملعلا نأ : بابلا اذهل رخآ لاثم

 . كلذ ىفام تفرع دقو ؟ امونلب ملعلل الصف وه سياف وحنلا امأو . لمعلاو ىرظنلا كاذك
 ةفال ضرعي (ىل_ملع وه : لوقتف ؛ءىث ىلإ هتفاضإ نم ادب دجت مل وحنلا ٌدحت نأ تببحأ اذإف
 اهني ىه ةناضإلا كنت تناك اذإ سيلو . ةلاحم ال فاضإ هلصفو « اذكو اذك ةهج نم
 نأ نيب قرف هنإذ . افاغم لصفلا نوكي ال نأ كلذ نم بجي سنجل تنك ىتلا ةفاضإلا

 ةفاضإ نأ لم . ةصاخ ةناضإ فاضم هنإ : لوقت نأ نيبو « فاضم لصففلا نإ : لوقت

 دوجوأ ا ىلإ هتفاضإ تناك ىململا نإف « تصصخم دق عضاوملا هذه لاثمأ ىف سنا

 بجي ام ادهو . الثم ةغللا وهو « تادوجوملا نم صاخ مأ ىلا هتناضإ وحنلاو « الثم

 . مضوملا اذه ىمأ ىف هنرعت نأ

 « نيئيث ىلإ ناتتاضإ ماعلا ىنعملاب تافاضملا ضبا نوكي دق هنأ رآ عضومو

 ىلإ ةعقاو فاذا نكت مل اذإف . ضرعلا نم وهف ىرخألاو «ةقرةلاب امهادحإ ناك ام رف

 ناك اذإ كلدكو . ادي> ديدحلا نكي م«ىغبني ىتاا ةهملا نم هءلإ نوكي نأ ىغبني ئذلا ىلا

 ؛ تاذلا ةهج نم هدف « ةفاذإلا كنت ةهج نم ءدحم ن' ذاح دارأف « ام ةفاضإ عئثلل

 نأ : لوألا لازم .لاطبأ دقن « ةئاضإلا ةهج نم هدخ «تاذلا ةيج نم هدغ نأ دارأ وأ

 هنأل سعب وها! هنكل ءرممملا ىلإ و رَصْبْلا ىلإ ةفاضإ هل ىذلا رصبلا دحينا دارأ وا ادحأ

 رممبأأ قةحت نه هب نكت ىذلا وهو الإ ارصب رصبلا مهوتن نأ نكمي الف « ام ئث هب رصبي
 هل 1 هنأ ىلع ال هسفنل رسعس وهف «رخآ عوكل سيل ادرغم ارصب مهوتن نأ دعبي الو . رظنلاب

 بجيف . امزال ارمأ هل آوه رصبمب هقلدتو هّنب وه ىف اسمأ رصبملاب هةلعت نوكيف « هريغل

 || هءن © س ءد اذإر :اذإف || م كلذعم : كلذىفاع || نا :وه (؟)

 اساس :وه || هءم ع اس« س« ب ةفاضإ : هفاضإ || م تييجأ ؛ ب تبجأ :تببحأ (9)

 ؛ميداةهف :اذهر (8)  دةفاطإ : هفاطإ (0)  ن لصف : هلصفر|| مهقح : ةهج (؛)

 نيناج : نيايش || نا :رخآ )٠ اس :مهأآ5(و) د ؛ه(«© سصء بام : امإ|ن
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 : ةهذبا || بنمو: نم )١١( هعءذن « معدعوم : وحن || ن « د وخآلاو : ىرخألاو

 د :نأ || اسدارأو : داراوأ )١( اس ضارعألا : ةفاضإلا )١6( م ةلحلا

 || نرصبلاب : رصبملاب )1١8( ترصبم :رصر_ || س  :سيا )١07( نع د قيقحت : ققحت (11)

 مه © ب ل :رصبمب هقلعتو هتب وه ىف ايعأ



 ثلاثلا لصفلا  ةساملاا ةلاقملا 0

 ةفاضإ م تناك نإ و « ةيةيقحلا ةفاضإلا ةهج نم ديدحتلا عقي نأ ىعارن نأ اضيأ

 ول هنأ ىتح اميح امهلع دلل لمتد نأ بجيف ءاوسلا ىلع اعي+ج نيفرطلا ىذتقت ةيقيقح

 دملا ىف ذخؤي نأ بجو « ةلآلا لبس لع رصبملرصب وهو الإ ارصب مهوتي ال رصصبلا ناك
 رظنلاب ناولألا ناويلا رمدس اهم ةإ1 : لوقتف « امهالك

 دم نأ دارا ول ةناسسنإ نأ ةفاضإلاو تاذلا ةهج نم هيف طلغلا عقب (ىل لاثملا امأو
 ؛ دمب دق ناك © ءاملا اب لاكي هلآ اهنإ : لاق « ال ضرعت ةناضإ ذخاف « ةناجإلا

 ءاملا ىلإ تسلن « ام ةفاذإ اهل ةيعانص هلآ ىه ثرح نم تناك نإ و « ةناجإلا نإف

 لايكملا نإ : لاقن « لاككم وه ثيح نم « لايكملا دحي نأ دارأ وأ . هريغ نود لاحم ال
 . ايعانصام اممج هن وكلم لب « الايكم هن وك لع لد اف « كلذ ىلع فقوو « فوجم مسج

 سيل ام ذخأ ةهج نم طلغلا لوصفلاو سانجألا ىف عقو دق نوكي نأرخآ عضومو
 سفنلا وأ ناسنإلل ةكلم هنإ : لاقف مهفلا داح دمح اذإ الثم . لوألا نع الدب لوأب
 ءزحلا ةكلم الوأ وه مهفلا نأ لمو « اهيلع وأ هللء درب ام كاردإ ةعرسس وح ةيدادعتسا
 دعبو « ايناث سفلل كلذ دعبو « ةيركفلا ةوقلا ىهو « سفنلل ام ةوق وأ سفنلل ام

 .لطا اذه دح نم نذإ نس< ملف ؛ ناسفالل كلذ

 هنأ لع هل هفصو لاح ةهج نم هلسذ وأ هصنج درويرو ؛ ام ايش دحم نأ رخآ عضومو
 نأ بجي لب © بجاولاب ىنأ نوكي الف « ئثلا كلذ ىف لاملا نوكيال مث « ام ئش ىف

 سفنلا ىلإ ملعلا بسني نأ بجي اي" « اهلحم ىلإ لاحلا بسني

 ) )1١ءاوسلا (؟) م © س ةيفاضإلا : ةفاضإلا || ه« نع اس « ص « د ةهجلا : ةهج :

 :لوقتنف (4) هدنأ ل : لعإ| اس « سرصبمب : رصبمل|| ام الام : الا (6) م © بءأوس
 + ام (7) نع« دنإف : نأ (ه) م اهنإ :  اس تبسنف : تسيلف || ب

 ) )8الاكم || بلب:لد || نءدامل:اف (9) س ىه :وه || ندارأو : دارأوأ

 ساب حت: هنوك ىلع لب )٠١( سوقي :عقو )١١( ما :ٌدح||نءدلوأ: لوأب

 )١( اس :روهإ||م لعو : معو )١8( د: ام )٠١( هلإ| مي عوضومو : مطومو :
 مالو : الف || ن كلت + : نوكي(١١) هءنوءداجنأ: هنأ || ن « داط



 فلي لدملا

 فوصوملانإف؛ سلا هعوضوم سم اف عضو « سلاف عض مونلا نإ « لاق نإ امأف

 « سحلا وه متانلا نوكيسف سألا فعض مونلا ناك نإف ؛ سحلا وه انهه فءضلاب

 . فعضلا هإإ فاضأ داحلا نأل « سحلاوه فعضلا نأل

 نوكين « راكفألا ىف راكفألا ىواستو ؟ راكفألا ىواسُت كشلا نإ : موق اذكو
 . ةركفملا ةوقلا ال ةك اشلا ىه نوكتف « راكفألا ىف كشلا

 نوكيس نذإف « طالخألا لادتعا ةحصلا نإ : لوقي نم لوق ىف اطمللا كلذكو

 سهلا فعضو ؛ ةحصلا ال ةحصلا ببس لادتعالا ةلملابو . طلخلاوه حيحصلا

 . كشذلاال « كشلل ببس راكفألا

 ؟ نافلتحي له « دحلا نامزو دودلا نامز لاح ىعارب نأ وهو «رخآ مضومو

 تنام ريغ ءىش ديدحت ىف لاق الئاق نأ ول هلا +. + دودحملا ىضتقم ىفاني ظفل دحلا ىف لهو

 قباط نكي ملف « ةنبلأ توميال ىذلا وه دودحنا ناكو « نآلا تنام ريف وه ىذلا هنإ

 . اضيأ ىرحأ ىناعم انهه « نآلا » ةاذفل لاخدإب ىنءي دق هنكل . دودحلاو دحلا نب

 دس مل هنأ ىنعي ؛ نآلا دساف ريغ هنإ لاقي ىذلا نإف « دسأفلا ريغ ىف هلاثه لعجتلو

 اذإ نآلا دساف ريف هنإ : اضيأ لاقيو . هيف دسف ول لرحتس الو نكي ناكو « نآلا

 ءايشألا نم اريثك إف « ةعاسلا هذه ىف دسفينأ نكميال نكلو « دسفي نأ هنأش نم ناك

 تناك اذإ « امن نوكي نأ نكميال نأ تاقوألا ضع ىف اهل ضرعي نأ نوكي نأ ةنكملا

 هنإ لاقي و . ةمودعم نوكلا كلذل ةلعافلا بابسألا تناكوإ « ةظنا وأ ةعنام باهسأ

 هعوطوم || ن«دامأو : امأن )00(
 : نوكدسف )0 باد : ناف |! ن هعضوم :

 :  سحلا ودفعضشلانأل |! ه نإف : نأل (م) هنوكسف
 كلو 6 +« م( ام فيعضلا : فعذلا /!س

 كاذكو !! م مودل : مونلا )0( كاسل : طاخلا (0) ه نوكس : نوكس || ن (6 د كِلْرَكَف
 با كلذك

 اه: نافل |

 ُخ عوذومر : مومو )٠١( ن « د ال : سيل || ه « ب مجولا : مجولل ||

 رد ىذأ هلإ تلام .غإ تناملاا ::تكان :| ص هلاث و : هلاثم 0001( ه نافل ع امه ؛ س نافلاختم

 ||[ عب سب نسا ادي + قاض || ب ظال : ةلظفل )١( ترهاظ : ىباط (١؟) أاصسن ل :رف

 امد : انأ | ن «© دناكف : ناكر (6) ساد :ريغ )١4( ن« د :اضأ

 ب ةظفاحو : ةظفاحوأ ١ )١8( سذإ , اذإ // ص :  ايف نوكي نأ (1)



 ثلاثلا لصفلا ةسماخلا تلاقملا ٠١

 «ىنعملا اذهف . ةتيلأ دساف ريغ هعيطىف هنأب نآلا فوصوم هنأ : ثلاث ىنعع نآلا دصاف ريض

 هيف “ نآلا ” لاخدإ نإف دودحلا وه ىذلا تناملا ريغ لص لاقي نأ حمصي دق ناك نإو
 ةم ىف اطرش “ نآلا ” سيان « هدعب و نآلا كلذ لبق ةفصلا كتب ءىثلا نإف 8 وش»

 . هل هلاخدإ ىف ةدئاف الن « لوقلا

  مهوتم كلك « تنام ريغ ناكل دجو ول « ءىش ضرفي نأ زوجي ناكدق هنإف اضيأو
 تا. ريغ هلعج نأ بجوي ناكل « ضرفلا اذه انضرفولو . ناكول « رخآآ ىوامس مرحب وأ

 تاوايزلا هذه لاثمأ نأ نذإ نيف . هلبق وأ نآلا ادوجوم ضر هلمجي نأ بجوي الو
 . ءامسألا اهيذاحم ىتلاو « تادودحلا اههضتقت ىلا تاموهنفملا ريغ تامزهفم دود لعجم

 دقف كلذ لكو . كلذ ىف ربتعي امو « هفالتخاو نامزلا سمأ رخأ عضاوم ىف ىنعم دقو
 دو+و ىنمأ « دوجولا ىف لدن تارابتعا ىلع لدت اهنأل « دودحلا رابتعا ىف هلاخدإ نسحي
 ىلا عضاوملا نإف هلملابو . سكعني الوب كلذ منم دوجولا منماهف ٠ ىهسملا دحلا

 . ىحدسلل دوجوم دحلا ىنعم له رايتعا ىف ةمفان ضرعلا ىف

 ق>أو ىنعملا ىف رثكأ ئشلا لعجي دحلا كك_ريغ رخآ لوق نوكي نأرخآ عضومو

 ةوق اهنإ ٠ ةلادعلا دح ىف لوذي نم لثم « اد دح هنأ ىعدملا لوقلا نوكي نلف « هب
 « هيلع ىوقملا بجاولاب ةمسقلا لمف راثيإ نأ نيبلا نم مث . ةيوسلاب رومألا ةمسف لم
 راثيإلا اذهف . توافت امهنسو « ءاوسااب اممتجرد سيلو ؛ لدعةلامع ال « هيلإ ليملاو

 )١( ناكل )0( نءيم«ءد د : هلإ| سالب ؛ نء«دالرب : الف )( س ةعببط : هعبط :

 : بحول || م مرج نأ : مرجوأ (1) م(6ن 2م( ا-(6د مهو : هوم || نءد نو

 || ن « د دن ؛ ب دودحلل : دردشل )0( ماس : نيبف || اس لعجي : هلعجي (0) ب بحبوم

 ما :رخأ (و) س ىذلاو :ىتلاو || ن«د دودحملا : تادردحنا || ن « د اموهفم : تامرهفم
 :ىمسلل )١١( اس ىمسلل : ىمسملا )١١( م« سع« خب اهنا ىف : امنأل )٠١( نونيعب : رينع ||
 ن هل ل- : ادح || ب لف : نلف )١4( مث عوطومو : مضومو )١6( اس دوج ولأ ىمسم
 : امهتجرد )١58( نءدذنوكي ل : نأ )٠١( ن ةي وسلا ىلء « د ةقوسلا ىلع : ةيوسلاب (1)
 ن رانيإلل ؟ ب تايثالا : راثيالا || س ناف.: اذهف || اس امجدد



 4 لدتحلا

 نذإ ةمصقلا هذه لص ةردقلاف ءاوص اسيلو « رثك أ اذه نكي مل نإ هنإف « ةيلدملا ىف رثكأ

 ردقي ام لمعفي نأ رثؤي ىذلا نم لدعأ « رثؤي الو ردقي نم نوكف . ةيادملا ف رثك |

 ىذلا هانعم ىف الاح صقنأ دودحملا لمجي ىذلا دحلا نأ نييف ©« لاحم اذه ْذِإ و . هيلم

 . راتحم الو ديجب سيل عضوملا اذه ىف ةلادعلا وه

 دودحلاو « لوقي دحلانوك, نأب « لقألاو رثك ألاب قلعتت عضاوم عضاوملا هذه ليو

 ( امم ةرثكلاو ةةلقلا ف نابهذي ال نكلو « نالبقي امهالك وأ ؛ سكملابو « لبقيال

 ٠ عاا ةوجث تصقن قشمعلا دتشا اذإو ؛ عاملا ةومش هنأب قثعلا دح نك

 هيلع لاقيام نوكي نأ وهو « ئش ىندأب هفلاخم هنكلو « اذهل سناجمرعتآ عضومو

 , اذه صق كلذ دادزا نإ نوكيف ؛ سكملاب و « لقأ مسالا هيط لاقي رثكأ دحلا

 بيهللاو « اهلك ماسجألا فطلأ رانلا نإ : لوق. نك . اذه دادزا كاذ صققت نإو

 ران نم ةيراتااب ىلوأ بيهللا مث . بحابحلا رآو « قربلا ران نم فدكأ دوقولا نم

 « لوألاو عذوملا اذه نيب قرفلاو . ايران امسج هارب نم بهذم ىلع عاعشلا نم وأ قربلا

 دق مارجألا فطلأ نإف انهه امأو « قشعلا نم ئش لم لاقن ال عاملا ةوبش كانه نأ

 نوكي ال اهنكل « ةفيطا اهل لاقي دق اهلك ناربنلا نوكتف « ران وه ام ضعب ىلع لاقي

 ناك نإو « ةفاطل دشأ ةيرا لقأ وه ىذلا لب ال ؛ اران اهوكل اي زاوم فاطلأ اهتوك

 لغ لديو رانلا هب رهوجت !سمأ ىدملا سيل ام اذهلف . ماسجألا رئاس فطلأ رانا ةلح

 تاسلف ؛؟ د انسلف : اسيلو || صال : نإ || ن « د ةهلادعلا : ةزدمعلا )0(

 ع ماع طبعت را ١ اناني [ةعحقل ا هدرز مف

 : هفلاخي (8) ن « د ىسفلا : قشعلا |! اس : امم (1) ن « د عضوم : عضاوم (ه)

 «مءدداز: دادزا(و) اس رثك أ : لقأ || نس : دحلا ( 4) م فلاحي ؛ د هفلاخم

 م © ت د« م «© اع داز : هدادزا || ن كلذ : كاذ || ه « ام« سكاذ : كلذ || ن

 هسذ ىف لبللا ىف ريطي ناولأ تاذ بابذ ] بحابحلا (11) م «© د بهللاو : بيهللاو )٠١(

 : اير (١؟)  [دجملا - فضلا ىف لثملا اب برضي ىلا بحابجحلا راث هنمو . جارسلاك عاعش

 : نوكذ 3110 هرم نا كو !| س ماسجألا مارحألا || د ىسفلا : قشعلا )١5( نارا

 : ماسجألا || ن لمب : لج || انا . يع || ند نارينلاو : نارينلا || ن«د

||س اذه سيلف : ىنعملا اذه سيل ام !ذهلف || ه « س مارجألا
 ه 2« مةيوهاوحنأ : هبرهوج 

 ه ١



 كثلاثلا لصفلا  ةسماخلا هلاقملا ا

 . ةلمجلاب بذاك ناك دوهلا ةعيبط لع دحلا لمح نإف هلبق ىذلا مضوملا ىف امأو . اهدح
 . ىودج ريثك اهديدعتو اهركذ ىف سيل ىرخنأ قورف اضرأ انههو

 نوكن ال مث « ةيوسلاب ءوضلا فو بيهللا ىف ةيرانلا الثم نوكت نأ رخآ عضومو
 . ةيوسلاب امهف ةناطلاا

 ن « د نكن مل : نوكُ ال || د بهللا : برهللا (م) نس :ى 06)



 "0 لدحلا

 عبارلا لصفلا

 كلذ لثم ىف ( د ) لصف

 : دردحلا ىف امم ناعمتجي ال نيرصأ هىثلا دح ىف داحلا لدي نأ رعثآ عضومو
 دوجوملاو « رصصبلا دنع طخلااو « عمسلا دنع ذيذللا وه نسحلا نإ ؛ لئاق لوقي نأ لثم

 ؛ انسح نوكي ال هدحو عمسلا دنع ذيذللا دئنيف . لعفني نأو لعفي نأ نكمي ىذلا وه

 دنع ذيذل وهف هيف كش ال 1 نمسح لك نوكيف « هيلع سكعنملا نسحلا دح اذه نألو
 . نسح ال ندح وهن « نسح هدحو رصبلا دنع ذيذللا نكل ٠ اعم رصبلا دنعو عمسلا

 لصح اذإ نيذه نم نيمستلا دحأ ناك نإ ةلملابو . هدححو ممسلا دنع ذيذللا كلذكو

 مسقلا هيلإ فاضي نأ طرشلا ناك نإو . دحلا نع جراخرخآلا ممقلاف « هدح باصأ

 لئثم « دوجرممب رخآلا لاتملا ىف اضيأ وه الو « نسحم سيل هدحو دحاولافن « ىتانلا

 . نادوجوم امهنكلو « ةتبلأ لعفت ال ىتأ ىلويهاو « ةتبلأ لمفنت ال ىتلا ةلآلا

 وهو « ريجشتلاو ةمسفلا قيرط نم دحم سانلا نم اريثك نإف « مفان عضوم اذهو

 ىنملا لع ةلالدلا ىف ةنواعم اضيأ نوكي نأ نم عنمأ الو . دحم سيل كلذ نأ رمْس ال

 ىدارص نإ : لوقي كلذب نيعتسملا نأك « ةمالعلا ةلالد هتلالد نإ : لوقنلب « بولطملا

 اذك نمو اك نمولخي ال ىذلا ءىثلاو . اذك هنمو اذك هنم ىذلا ءىثلا وه هلوقأ اهف

 كلذ نوكيو « هلانت ىلا ةمسقلاو هقحلت ىلا لوصفلا ىه « هنم ةجراخ رومأب هفرعيف

 ادحاو ايش ل ؛ ن« م« س « د  :دودحلاىف (م) مناصمأ : نيرمأ (؟)

 :لئاق (:) ن « د دودحا ىنعم لعجي نأ ىف فاك امبنم دحاولاو دعاو ءىثل ل- ؛ م فاك" امبنم دحاولاو

 : انسح . . . ذئنيفل || ن نوكي ل : ذئنيحل || س دنوكي : نكمي (ه) ن « اس « د لئاقلا

 سادس :هدحو...نسح (ما) دا :وهف || د سنج : ندح (5) ه6 اس6 صان

 دحاولاو : دحاولاف )٠١( اس دودحلا : دحلا|| مهنع . نع || اس ممقلاو : مسقلاف (9)

 اسدح : دحب )١6( هيد ء اس6 س ءدىذلا : ىلا )١ د سنجب : نسحب || نعد

 ؟ نم نمو || + © س ءىثلاوأ ؛ ءىشذلاو )1١١( اس ىدارم : ىدارم نإ 04(

 ن © دنوكيف : نوكي و | س مغ ب ىتح لل :هنع (19) نرأ
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 فرصت الو هلمشت ةمالعب ءىثلا ىلع لدي ناك ول هنإف « فيعض نايب وهو ؛ هل ةصاخلك
 انإ ىذلا فرعا اذه فيكف « ايقيقح افيرعت نوكي نأ نع اديعب ناكل « هرهوج
 . همع ال ضراعب ءىثلا فرعي

 لولدملا نوكي نأ وهو « تابق عذاوم معني ادجج ىك عضوم عضوملا اذه دعبو

 نأ لثم « ادح دحلا نوك ال ذئنيف ؛ دحلاب هيلع لولدلل ٠١ هجوب قفاومريغ مسالاب هياع
 لوادملا نوكي ال مث « وحنلاك هسا وأ؛ معلاك هسفتل افا ذم ممالاب هيلع لولدملا نوكي

 . كلزك دملا هذع

 لاقي امم سيل نظلاو « فاني ال نظ هنإ . لوقتف ملعلا دحت نأ كلذ ىف طلغلا لاثمو

 ةفسالفلا نم داحلا اذه ءاسأ دقف . مولعملا ىلإ فاضمو نط معلا نأ لزتنلو . ىلعلا ىلع

 نك نوكي ىرأ نم لقأ الو . ةناضإلا ىف هلباقم لفغأو « فاضمب ىنأ هنأ ةهج نم

 نم لوق كلذكو . فلتخم ال اذك ءىشب وأ « نونظملا وأ « مولما اب نظ ملعلا نإ : لاق

 وه ضرغ ىلإ قوش : لرمت نأ نم لقأ الف . هعم ىذأ ال قوش ةدارإلا نإ : لاق

 ملف « اذامب ملع !منإ : ىلقي ملف ةباتكلا ةعاص داحدحاذإ كلذكو . اريخ ىرروأ « ارخ

 . ريطسنلاب لعاهنإ الثم لقي

 ىذلا ءىثلا ىلإ ءىوي مل هنكل « ةفاضإلا ىلإ أموأ دةنوكي نأ بابلا اذه نمو
 ىلإ قوش اهنأب ةوهمثلا دح نك . هلجأل هريف ىلإ و تاذلاب ةفاضإلا هيلإ ىذإاو « ةياغلاوه

 ن ائيش : ءىشلا (") ن ء د طفكو : فركف (؟) د هفرعت : فت :|بهي: هل )١(

 ن « د عضرملا اذه دعب ل- ؛ اساددج :ادج !| ن « د : عطومو : عضو. عطرملا اذه دعب و (:)

 ن « د هوجولا نم هجوب لح دحلاب || ن ء د ل : ام هجوب |! س ممإلا : ممإلاب (ه)
 :رعلا (م) نا« د هتحلو: هلي رأ || ب ةيفل : هسفيل ]| تاس : هيلع (5)
 نأ لزننلو « ملعلا ىلع لاق, ام سيل نظلا (هم) هءنءانء س ءد فلخي: فلتخي !|هرملا
 : سيل (4) ه فاذمو نظ رعلا نأ ىف كش الول ؛ م « ب فاذم رعلا نأ كش الو : فاضءو نذذ وعلا
 ص ل ؛ ناك || ه هلباقم || س فاضمل : فاضمب || اس نأ : فأ )٠( دع
 نو درا . فوندو مشكور نار ناعما سا عيسلع باك محلا
 ||اس ' ص م6 نادل : لقي| لقي : مف (١١)ن ءد اد : لع اهنإ الثم لقي ملفاذامب ١( سا 0)
 || اند فا انأب (15) ه هكلو : هنكل )١٠( د ةطيسبلاب : ريطقااب (14)



 فن لدحلا

 « لصألا ىه ةذللا نإن « ةذللا ىلإ لوقي نأ بمجي ناكو : ةذللا ىلإ لقي مَلو « ذيذللا

 . ذيذالا بلطي اهلجألو « ةياغلاو

 هاجتالاو « اهيلإ ريصملا دل ىف ذخؤي نأ ىغبني ىتلا ةياغلا لدب لعجم نأ رخخآ عضومو
 « نبللاو نيطلاك عاّتجالا ىلإ ءازجألا كرحت ةكلم ىه ءانبلا ةعانص نإ : لاق نك . اهون

 لب « ىنب نأ تاكرح لجأل تيل اهنإف 6 لعفلاب ءانبلا دجوي نأل ةكلم اهنإ لوقي الو

 نأل ةذللا بلطن انأب اذه دناعي دقو . ىنبي نأ ىنعم نم غرفيو « لص ءانبلا نوكي نأل
 ةرقتسم رومأ ىه ام اهنم تاياغلا نأ اذه ىف ةقيقلا نكل ؛ ذاذتلالا عطقني نأل ال « ذتلن

 «نوكدلا ىف نوكي نأ هدوجو ناك اف «طقف رركتت نأ اهدوجو رومأ اهنمو « معلا لوصك

 نأوه هدوجو ناك امو ؛ هدوجو وحن ىلع ةياغ نوكي هنإف ع كلذ هبدأ امو صتقرلاك

 هيجونلا لمج اذإ داهلا فذعي امنإو . رقتساو مت اذإ « دلل اح ةيانأا نو امئإف « رقتسا
 امملإ الو ؛ ةيانلا سفن ىه لب « ةياغ ىلإ امجوت سيلن ذاذتلالا امأو . ةياغ ةياغلا ىلإ

 هجوتلاو . ذاذتلاب تسيلر « ذاذتلالا ام امن ةلصتم ام هلا ةسا نوكت نأب اضيأ هجوت

 رقذسملا ريغلا ىعألا نكي مل اذإ ةلمابو . هسفنب ادوص:م سيل بلط"و ؛ ام بلطك
 . هصقس ةياغ هوجولا نم ”جوب نوكينأ نكمأ 2 كلفلا ةكرك ناك لب ( رقتسلل باطب

 دودصحملا ىنعلل نوكي نأ ودو « ةوقلاب ةريثك عضاوم لء لتشد مضوم اذه دعبو

 كلذ نأب رساذلا وأ ةماركلا بح دجم ن لثم هلفغي مث ؛ نيأ وأ « فاكوأ « هموق ردقت

 ل :ةيافلا(0) سد :ىلإ(١) د :ذياللا....لقيمو((-١1) نايذللا : ةذللا (1)
 ندم ةرفجللا الثم لعجيف ؛ نللاو . . . . هاجنالاو (4«-؟0) سرصبملا : ريصملا || م «بلاكلاو

 ه دناعي و : دناعي دقر(58) نا : تاكرح (0) مدس: ءزحألا (:) © ل « اس« ص «د ىببي نأل

 اس ىهاننا : ىه ام (1) م ةقيقحلاب : ةقيقحلا || م عطقي : مطقني || س نأب : نأل ||
 س ام ل :اهمو || ن « اس« س ء د - : معلا لوما || هد ؛ ملومحل : لرمك ()

 || نابيعي : فني )٠١( سس :ره(ة9) ه6 ننوكتت : روكتن ||

 || ه(«مره : ىه || ن تسيلف ؛ >ببسلف : سيلف || اس ىف : ىلإ )١١( د هجولا :ه وتلا

 ام مس : هسفقلب 2.0. .ةلحلابو (١؛- ١ مه © س لب : نأب || هع« س « ب هيلإ : ابلإ

 + : نوكي )١4( ن ءدابط »بلطي || هرتنملا ؛رقتسملا || اس« بري : ريفلا (16)

 || ن « درادقم : ريدم 01( 0س لماشم : لماش )6( ن « د هوخولا نم هجوي

 م « اس هلقمي : هلذغي
7 
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 وهوالإ سانا نه دحأ سيلو . ةذللا ىبتش ىذلاوه اذهو ؛ مكي نأ ىهتشد ىذلا ره

 هنأل ( مهني نم اصوصخم ةماركلا بحم نوكي امنإو . ةذللا ىهتش وأ « ةماركلا ىبتش

 . ةذلل هتوهش ىفر حافلا لاح كلزكو . ةماركلل هوهش نم غلبملو « ام دحل ةماركلل بح

 ىأبو اذامو « ىمو نيأ لقي ملو « ضرألا لظ هنإ : لاف ليللا دح نم لاح كلذكو

 هكرح حيرلا : لاق وأ ٠ دحأ ىأ نيبي ملو « ءاوه فناكت ميغلا نإ : لاق وأ . غلبم

 . فدو 5 ني مو ضرألا. مرح ةكرح ةلزازلا : لاق وأ . غلبم ىأي لقي ملو « ءاوه

 دقو . الصفلصفلا نوكي ىتح « هيلع لدي نأ هقح نم لصف لافغإ ىلإ ةلملاب دوعي اذهو
 فصي. مل لوصفلا هذه نم الصف لفغأ اذإ هنأل « لوألا مياعتلا ىف ناكملا اذه ىف لبق

 لاكب متل ام ءىثلا ةيهام نأ وه قحلا بهذملا نأ لم ليلد اذهو . ءىكلا كلذ ةيدام

 . هدحو دحأو عون ةيهام ىلع لايال هدحو سن ا نأو « هتاذ تافص

 لاي الو «ريحللا وت قوش ثاعبنا اهنأب ةدارإلا دحت نأ عضاوملا هذهل ةلثمألا نو
 لاشملا فلاخي لاثملا اذهو . ايقيقح اريخ سيلام داري دق هنإف « رهاظلا ىف ريانا وح

 لاثملا اذه لبق ىذلا لانملا ىف ةدايزلا تناكو « معأ ءىثلا لعجمت ةدايزلا هذه نإف لوألا
 اذهو . ةقيقحلاب ريحللا ىنء اذإ « ريهللا نم معأ رهاظلا ىف ريحلا نإف « صخأ ءىشثلا لمجن

 امل مدنع نوكت امإ ةيقيةملا ةروصلا نإف « روصلا باحصأ بهذم ىلع يقتسنال لاثملا

 فيكف « ةروصلا هل دجوت الف رهاظلا بسحب ىذلا ءىثلا اءأو . اح هسفا ىف نوكي
 اكو . هوجن ىلع ءايشألا ضعب دحن نأ نم دبال ىذلاوحنلا اذه ىلد دحم نأ نذإ نكمي

 ن« دهنأب : هنأل (؟) ه6 س ىذلا ل. : وهو || ن« د دحأل:دحأ )١(

 ءداد :لاح () م ةماركلا : ةماركلل|| ن « دغلمب و : غلبلو || ن « ددحب : دحل (م)

 ءءن ءدلاقر :لاترأ|| مرآ: لو (4) بوتس : غلس (0) اسس :هنإ (4) تاء
 || نءاس «د « ب لصف ل : لصف (0) اس مسج : مرج || ه6 نءاوحلا : ءاوه (1)

 :ره (و) هلفغ : لمغأ (8) دن ءدركذي : هيلعلدي || هلوصفلا اذه ل : هقح
 : مضاوملا هذه (١) مال : هدحو 609 سامأو : « نأو )00( 3 3: تح

 س س :داري(١١) سال :ريجخلا وحن لاقي الو(١١-١1) ه 6« ن © س « د.« حب مضوملا اذهل

 ن « دريؤلاب :ريلا )١( مهب ل :ىتنع || مىف : نم )١14( ١س ناكر: تناكو )١0(
 ن « م « اس « دةيقحلا : ةرقرقحلا || اس - : باصحأ || ن ء ب بهذلا : لاخلا )٠6(

 مءىش لل :دحي )١9( ن ء« اس « د ةروص لكل : ةروصلا هل (15)



 "ا لدجلا

 ءازإب ىعار نأ هقح نم صوصحلا كاذكف « موم.لاءازإب ىعارب نأ هقح نم مومعلا نأ

 لب « هيف اذوخأم رهاظلا نوكي نأ مزلي سيل كلانهف ايعون ائيش ثددح نإف « صوصألا

 هلمحجي قيقأاو « ىعأ ىنعملا لمجي رهاظلا نإف « قبقحلا وه هيف ذوخأملا نوكي نأ زوجي
 نأ لثم ؛ اصيصخت مومع ةدايز بجوت ىلا ةدايزلا هذه كرت نوكي نأ زوجيف « صخأ

 وه ىذلاو « ةةيقحلا فوه ىذلا قمل ماعلا قاطملا ذيذلل نوكت نأ زوج ةقلطملا ةوهش

 امأو . رهاظلاو قيقحلا ماعلا ةيسن قلطملا ريذلل اهتيسف ةفلطملا ةدارإلاو . كلزكرهاظلا ىف

 ةيلاحمال نوكي نأ بحي سياف « اهسفن ةوهشلا هذه وأ « هسفن ةدارإلا نم نيعملا عونلا اذه

 . رههاللل

 تافصلا دودح هلملابو « تالاح لاو تاكلملا دودح ساقت نأ وهو ءرأ عضومو

 ةفصلا د> '!ذإ اناسنإ نإف « قتشلل دح قتشملا له رظنن ىت> امس تافوصوملا دودحب

 دق ىنعأ « اهلعاف لثمو « اهب فوصوملا لثم ةريثك ءايشأ ةوقلاب دح دقف « الثم ةذللاك

 ملعتملاو ملاعلا ةوقلاب ددح دق نوكي هنإف « معلا دح نمو . اعيمج ذيذللاو ذتمملا دح نوكي

 امنأب ةذللا داح دح نإهلئمو . أطخأ دقف « رمتسال كلذ ناكن إف . كلذ ريغو مولعملاو
 عفان هنأب ذيذللا دح نإ كلذكو . نسحب ملف « عفتم ذتملا نأ لسنال ناكو « ىسح عفن

 فلص دقو « اي رورضس ل سكملا اذه نكلو ٠ نسمي ملف « اعفن ةذللا نكت مل مث « ىمح

 . هلث٠ ىف لوقلا كل

 تادودحمملا ىف الثم « رئاظنا فو تالبافتملا ف رظنن نأ عضوملا اذه سذج نمو

 فياضك « ىعون فياضم عونا لهف « ىمنج فياضم سنجل ناك اذإ هنإف ؛ ةفاضملا

 اس اصصخت : اصيصخت |! م بجي « بجوت || د ةدايزا اذه : ةدايزلا هذه( 4) س ةهج: هقح(١)

 مه(« اس :وه || مها : قيقحلا || م ذيذللا : ديذلل || اس« د ا :  نركن (ه)

 هسفن : ةبسن (5) ه(م ءاس © س «ءد(6 ب اسمه : ايان || ن ىذلاو : ىذلاو ||

 صهاظلا : هاظلاو || اس « نس يهاظلو قيقحل : ىهاظلاو قيقحلا || ه6 مى اس« سعيد « ب

 || بادح :دح || د تاعوضوملا : تافوصوملا )٠١( ه «© م هاظللو , ن ء د

 : دق نوكي )١15( ن « دذخأ: دح || هناسنإلا : اناسإ || ن «م « اس « د قتشملا : ىتتشلا

 : اهنأب )١8( هرلمتملا وأ : لملاو || اس ب اغلا : ملاعلا || ه © س ديح : ددح || ن نوكي دق

 : سنجل )1١4( ه «س قر :ىف || د عضاوملا : عضوملا )010( س ناك :ناكو || ناهنإف

 ن « د فياضمل : فياضك || دله : لهفإ| ن « د هل سنملا
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 ؛ اسم دعم بسم ام داقتعاف ؛ ىلكدقتعم بسحب ىلكلا داقتعالا ناك نإ هنإف سنملا

 , طظ دقف نكي مل نإ

 . كافلسام هيفليق دقو ؛ ىلدج عضوم دضال ادح دحلا دض دوجو رابتعانإف اضيأو

 تفرع دقو . سكمني الو « ةكلملاب دحم مدعلاف « ةكلملاو مدعلاب تالباقتملا امأو

 دح ىف تذخأ اذإ « امسفن دح ىف ةكلملا تذخأ دق ناكا سكعن اول هنأ تفرعو « اذه

 . باجيإلاو بلسلا كلذكو . ةكلملا هدح ىف دجوي مدع

 مس تقوو نامزو لئاق بسحم ىه امنإ ىتلامادعألا دواح ىف ىعارب نأ بجي مضومو

 لب « طقف رصبلا مدع ىمعلا نإ الثم لي ملف « لوقلا فكلذ ددح له تفرع ام ىلع

 وضع ىفو ©« رصبي هيف ىذلا تقولأ فو © رصبس نأ هنأش |يف .هنأ كلذ عم رك ذ

 مدع ىأ لهحلا سيل هنإن 2( تكسو ملعلا مدع وه لهحلا نإ لقي مل كلذكو . صرصخم

 لامفألاو ءامسألاو « رداصملا نب ىتا في راصتلا ىف اضيأ رظنلو . لباقملا لب « قفتا ص

 . ارايص تملعام لم

 ؛ هيلد قدصي و دهسا ةقباطي دودحملا له رظنن نأ ربتعت نأ بحي ىتلا عضاوملا نمو

 تاك مث « تكام قطان ناويح ناسنإلا نإ ليق اذإ : هلاثم ؛ رركملاك عضوملا اذهو
 دودا ضعب ىف ناك نإ كلذكو . ائام نكي لو « اناسنإ ةينوطالفألا هيلاثملا ةروصلا

 كلذ نإف « ىنوطالفألا لاثملا كلذ قباطي ال دحلا كلذ نإف « لاءعفنا وأ لعف طرش

 . لعفس الو لعفي ال

 مسالا كارتشاب ةريثك ءايشأ ىلع اعقاو دودحلا مسأ ناك ام ر هلأوهو مفان عضومو

 هيف مما كارتشال ةريثكلا هايشألا كلت قباطي اضيأ دما كلذ نوكيف « دحم د من

 : اه || م 6س ددح هع د دضلادع : ادح ( ؟) د«( باد :ا(١)

 س دوحجبو ؛ هدودح (70) « س 2( دمدح (5) دذإ : اذإ (ه) ه ايف
 ن « دال طرشلا ب : كلذ (4) ص تفو : تفوو || ه6« نء م لباق ؛ لئاق (7)

 نعد نيل هاف ]| سرملا : لهما )٠١( هءنءسءدن + ءاف (0) اقف ||
 م لصف لن :ارام )١١( نه: |[ن ءد دس : اضيأ || سدح :ملع )1١(

 ؛ اعقاو م١ دلاثم : لايشملا || ام - ؛ ملمف وأ :لسف (15) ن « د كلزكف : كاذكو )6(

 س اص :[ضأ|| و ء سءابا ؛دحب (19) ن « د قافنالاب : 'مءإلا كارتشاب )١8( ن « د مَع



 1 لدحلا

 كلذب ىمسد ام عيمج ىلع قداص هنأب دا كلذ لسبو « دح لوقلا نأ نظيف « اضيأ
 هنأ لع رونلا ناسنإ دحمي نأ اذه لاثمو . انطاوت نظيوو « قافتالا لاح ىفحييو « مسالا

 « ىنملاا ءىثلا ةقيقح باصي هب ىذلا ىنعملا اذه لوقيف ©« عاعشلا لعو ىدهلا ىلع لوقم

 لاقي ىفللاو . ارو: ىمس اممدحاو لك ىلع قدصي هنأل « دح اذه نأ نظيف

 . لوهحملا لعو « رحنآ ءىّن روهشملا ىلعو « مظملا ءىثلا ىلع مسالا كارتشاب

 ذتغم عوضوم ةكرح اهنأب - ليقف « تابنلاو ناويحلل ةماط اهنأ لع ةايلس ا تدح ايو

 عضوملا اذهو . دح هنأ نظ تابنلاو ناوي ا ىلع .اذه قدص املف . هتزي رغ نع ثعذي

 1 هيف مالكلا كل فلس دف

 ماء وهو « مها كارتشا هيف سيل ادح ضورفملا ناك نأ قفتا امر هنإ : لوقأو

 ىنعم لع امم دحاو لك ىف لدي ال ممالا نأل « (يذ ادح سيل هنأ الإ « اعيمج نيرمأالإ

 : ناويحل ليق اذإ هنأ هلاثم . امسح ارح امهيف عضو امنإ مسالا نوكي ةلالد هنيعب كلذ

 سإف ةوقلا هذه هل تناك نإو هنإف « ةيذغت ةكرح ةوق هل هنأ هب نعن مل « ةايح هل نإ

 كرحتم ساسح سفن وذ مسج هنأ ةهج نم لب « ةوقلا هذه ةهج نم اناورح ىمسي امنإ

 ١ ةوقلا هذه ةهج نم ايح ىمس نأ هبشيف « ايح ىمس نإف تاننلا امأو . ةدارإلاب

 قدصو دحلا اذهب تابنلاو ناولا دح اذإ نذإف . ةهملا هذه بساني ئش ةهج نم وأ

 امهدحأ ىف نوكي نأ هاسع لب « دمحاو لك ىف مالا بسحب ادح نكي مل « امهلع

 م(6ن يم(« ام؛دوه :اذه || اس عامشلاو : عامشلا لو( «) نودهنأل: هنأل(١)

 ...ىتلار(ه-؛) نس -- : ىتللا || هء ن فاضي ؛ اسراصي : باصي || دس : هب ( م )

 : أب || سناويحلاو تابنل : تابنلاو نايل (1) ه6 ن ءام 6« سعود : لوهجا

 م«باذه:اذهو || اسس :دع (0) مها( سءاب ةيزيرغ ؛ هنزيرغ (10) ام اهنأك

 || ب مضوم : مضو || سا : كلذ ) ند : دحاو٠60) سره : رهر (9)

 :امإ )١0( سناك : تناك || نء .« خب نأ : هنأ )١١( م د اهسحي ؛ انبي

 : نإف )١4( تعدد عءهء اس6 بةوقلاب : ةوقلا || ن « د ةهملا هذه : هذه ةهج || د

 تعدد : ةهحجج سس )١6( نع دوذهب : ذه ةهج نم || موي ل د مص || س امإف

 هدحلاهذهب ؛ اسهذهب : دحلا اذهب || ننذإو : نذإف ||



 عبارلا لصفلا  ةسماملا تلاقملا ا

 هيف دصق امثل لوألا لاثملا ناالف « لوألا فلاخي لاثملا اذه نأ امأو . كلذك

 روتسملاو ملاقملا ئئثلا لعب ىفحللا لثم « دحاو ىنعم لم لدي سيل هسفن دحلا نوكي نأ
 امي لني مل ىذلا هنأب دح اذإف . مسالا كارتشاب لاقي هناف « لوهحملا لعو « رخآ ءىشب

 (ىإن رخآلا اذه امأو . هيف اكرتشم اضيأ دا ناك « هروضح مم هب لاني نأ هنأث نم

 . هتحت امم دحاو لكل ادح سيل ىطعملا نأ هيف دصق

 ناسنإلا لثمو « ىمهانمملا طحلا لثم « ةبكرملارومألا دودحب صتخي رخآ مضومو

 نيصعألا دحأ ةصاخلا دروأ ام طقسأ اذإ نوكي نأ بحي هنإف ؛ كلذ ريغو « ملاعلا

 اذإ الثم . ىقابلل امر وأ ادح لب « قابلا ىلع اقداص قابلا قس نأ نم لقأ ال نوكي نأ

 طقسأ مث « ءايشألا قئاقل ةروصتم هسفن تنام قطان ناويح وه ملاعلا ناسفإلا نإ : ليق

 اذإ اءأو . هل ادح لب « اقداد قابلا ىلع الوقم قابلا قب « ءايشألا قئاقحل هسفن روصت

 دجوي مل « هيتياهن ريسي هطسوو « ناتبامن هل حطس ةياهن هنأب ميقتسملا ىها ملا طملا ذخأ
 طخلا دح وه ناتباهن هل حطسل ةياهن : هلوق ةلملا هذه نم نإف « كلذك هيف لالا

 « هياباهن ريسن هطسو نإ : هلوق وهو ء قابلا نوكي نأ ىغبن كلذ طقس اذان . ىهانتملا

 مقتسملا طخلا نكل . هيتياهن ربسي هطسو ىذلا وه مقتسملا نوكيف « ميقتسلل ادح

 ل :فلاخي || م لو'الل فااخم :لوألا فلاخي || س هذ»: اذه || ن « داذهو : اذه نإ امأو( ) ١
 س ءىشل :ءىش (") ن لاقي نأ مء سىف؛ د لاقي نأىف : ىلع )١( ن«د نإف : ن'الف || ه « نءدلاثملا
 || ه«نءيمءام«دهي د :لان(:) دذخأ : دح || اس لومحلا : لوهخملا ||
 :رخآ (5) نا : دحاو || اسدصقأ : دصق || سهنإف : اماف (4) ددحمل : دحلا
 ؛؟ دةصاخب و : ةصاخل (07) نءداطقمس- : طقسأ (107) م«6ن« مع اس6 سودا

 ن لقألا ؛ م لقأ الا ؛ دلوأل : لقأ ال || اس - :نوكي نأ ( م ) 6 ه هةماخل ؛ اس ةصاخ ؛ ن ةماخب
 || ن لئاقلا : ملاعلا (9) مهنأ ل : الثم || نقداص : اقداص || نءدا : نس ||

 « ام « د قئاقحب : قئاقحلل || سا : تام || ن تئاملا قطانلا ناورحلا : تنام قطان ناورح

 ؛ه«(ن معد قئاقحب : قئاقحل || ا.« بريوصت : روصت(١٠) سولو :مث|| هءن م
 ءس اس : حاتم || ماس : ميقتسملا )1١( مع اس« سدح : ذخأ )1١( اس قئاقحب و

 ؟ دطسرو , ال6 « ب ااهطسوو : هطسوو || م اس « س ؛« ب امل : هل || م مقتسملا +

 نءددجي : دجوي || م امهتيامت 4 ن « د هتياهت اس « س « ب اهات : هيئات || م امهطسرو
 : نإ )١6( نءىدادس : دح || س6 باس : هل || هحطسلل : حطسلل (10)
 || ه « د هبا : هيراجن || اسدح : ادح )+١, ه « ن هتيامن ؛ دةياهن : هينياهن || هع ساس
 نادل ميقتملا



 ”/ لدحلا

 تحن وهو « هيلع بذاك قابلا اذهو . هل اطسو الف « هل نيّساهن ال ىهانتملا ريغلا
 . ميقتسملا طحلا

 ءاذ+ نوكي نأ بجيف بكرم ءىث دح اذإ هنأ وهو « عضوملا اذه بسانب عضومو
 نوكي ال نأو « ناصقت الو « كلذ ىلع ةدايز ال نوكيو « هيلع لدي ظفل طيس لك

 ديدحم ىعدي ١٠ثيح بكرملا نأدك امهبفدارم وأ نيطيسبلا ىمسا ركذ ىلع اعقاو راصتقالا
 رش هنأ وأ « ملاع ناسنإ هنإ ملاعلا ناسنإلا دح ىف لاقي الف « نيمسالا نم بكرملا

 ؛ ىفحلا لدب وأ « ريخألا لدب وأ « لوقب مسا لك لدب ىنؤي نأ امإ بحي لب « ققحتم
 ابضعب و مساب اهضعب لدب اذإو ٠ هسفن ىف رومألا قئاقحل روصتم ناسنإ : الثم لاقيف

 اب رو . لوألا مسالا نم فرعأ ىناثلا مسالا نوكي نأ همسا لدبي ايف لقأ الف « لوقب

 امير اضيأو . ىجلثلا لدنحلا وه ضيسألا رجا نإ : مهلئاق لاقت جاهملا اذه اوفلاخ

 . ىوظن نظ وه ىرظنلا ملعلا نإ : لاق نك لصألا فلاخي امب ليدبتلا عقو

 مسا ظفحي نأ ؛ لوقب وأ مسا مسا لدبيو « مسا ظذحم نأ ديرأ اذإ بوصألاو

 ديرأ اذإف . لصفلا ىرجم ىرجي ام لدبب نأو معألا وهو  سنحلا| ىرجم ىرج ام
 « ناسنإلا فدارم مما وأ ناسنإلا دح دروي نأ ديلا نم سيلف « ملاعلا ناسنإلا دحي نأ

 نإف « ملطرش وأ « ملاعلا تئاملا قطانلا ناويحلا وه : لاقيف « هلاحب ملاعلا كرتيو

 لكش امتإ نوكيو « هب صاخلاا قاد لبق هتفرعم نم غورفملاك نوكي نأ بجي ماعلا

 اذهف:اذهو || مالو : الف || د تاتءامن : نيئيان || بريف : ريغلا )١(
 نا : نوكي || اسذخأ : دح () دابسحب : تحن || |هء نعيم( سءد

 د راصتقالل : راصتقالا (ه) س نوكيف : نوكو (4) ندحي ؛ بدحم : ءاذحب ||

 «دنأشتل : نأدك || نامهمدامم : امييفدارم || نس مما : ىمسا || س افقاو : اعقاو ||

 اسهنأو : هنأوأ || نءدالو : 5 () ه(«ن « دنيح : ثيح || م ناربل و ن ء« اس « س

 :الف (9) نود :روصتم (8) ن « د ىتخألا : ىنيللا|| هء ص ا :امإ (7)

 :لدحلا | دال : رجلا( .) د ايرف : امبرو || موعألا ل- : لوألا || اسالو

 ماوفلاخ ل- : اير || [ دجنملا  لدانج عملاو ةلدنج ةدحاولا « يظعلا رخصلا : لدنحلا ]د لدنجت
 مهارجم : ىرجم )١9( ه(نءاسءسءد «بوأ : نأ || ناس : ديرأاذإ )١١(

 هع ن « مهلاءلا ؛ ث لعلا : ماعلا (15) نءدومساو : مماوأ | ساس :دحي ):١(
 م قلخلا : قاحلا ||

١6 



١6 

 ابجاو سيلو « ىلوألاو رثك ألا بسحب مضوملا اذهو هقةحلت ىتلا ةفصلا هتفرعم

 نإف سمألا رثكأ ىف امأو . لكشملا وه امهنم ماعلا ناك اميرف . سعألا سفن ىف

 اعاد ىفخأ صخألا نأ ببس بكرملا لهي امنإو « ةفورعم نوكت تاعوضوملا

 . صخألا دي نأ ىلوألاف « اديدم لب مما ليدبت ليدبتلا نكي مل اذإف . معألا نم

 دق هنأ نان نأ ضرعي ام اريثك هنأ وهو « عضاوملا هذه نم بيرقرخخآ عضومو

 ددح نإ ادحأ نإذ « امهات اديج ادح كلذ نوكي الو « ةاواسملا بيست بكرملا ددع

 هل نوكي نأ بجيف « طسو هل يت ددعلا طقسأ اذإ و « طسو هل ددع هنأب درفلا ددعلا

 . ادرف اضيأ مسملاو حطسلاو طخلا نوكيف « درفلا دح طسو

 ددعلا ىلإ عجري الو « درفلا ددعلا دح ىف دد,لا ىلإ عجري هلوق نإ : لئاق لاق نإف

 حطلاو لال ةكراغم ال نذإف 4 ءىذلا ىلإ عجل 8 4 هب حطسلاو طخلاا فصرقو

 . درفلا عم

 .ةمزال ةعانشلان وكنو (طسو وذ ددع : لقف 4 ” وذ تلح هل ” لدب لعجا : لاقف

 ؟ كلذ دمحم نأ ىنبن, فيكف : لوقي نأ لئاقل نكلو

 هل ىذلا ددعلا وه درفلا ددعلا : لاةيف « نيته ددعلا رك ذن نأ ةرورض مزلي : لوقتف

 .ريركتلا اذه نع ديمم الو ©« كلذ نم دب الو . ىددع طسو هل ددع وأ « طسو ددع

 بكرتلا ىفتقت هذه دودح نأ اهيف نيب و « ىلوألا ةفسلفلا ىف حرش لضف اذه حرش دقو

 . ءىث اهرصأ ىف اقيط مفوس ىف لاقيسو . ةيقية> ادودح تددلو ام هجوب دودح اهنأو

 هلمجي ؛ ملهجلا : لهجي )١( نرثكألا : ركأ )١( ماجي : بسحب )١(
 سادس :ا(8) د صخاالل : صخألا|| ال : لب (4) ماءافغإ : ىفغأ ||

 هءاس «ساس :حطسلاو|| 2ن ىدح:دح(م.) نا :هدعلا( 7) ن :كلذ(؟)

 مه(« سلامي و : لاقيف )١١( ن بجي : الو || ههل ل : هلوق || اس« س « ب هنإ : نإ ( 5)

 هلال : ددلع(١١) مدءاسء د« بره :هل()4) مدن : نأ || مقرب : فيكف )١0(
 مجرالا + عرج | ماووب هدا: جوقالكا || هاد عويوجو هنوتمركرا  ”ععاطخم
 امء س ء ب تسيل : تيار || اماجنإف : امنأو (10) 002 بيرك  بيكتلا ||



 ما لدجحلا

 اني.: دحلا هلم دقو : دجوي ا ءىثل دحلا نوكي نأ دحلا ىف ع, ىذلا طلغلا نمو

 ناكملاو ؛ ايهم ءالخ هنا, ناكملا د نك .دجوي ال لاح دحلا ىنعم ىف ناك ذإ ءدجوي ال
 نوللا نإذ ءرانلل طلاخم نول هنأب ضايبلا دغ نكو . دوجولا لاحم ءالحخلاو « دوجوم

 لامع ىنعم مسجل فيكلا ةطلاخع ةلملاب و . دوجولا لاحم تاذلا مودعم مسجل طلاخلا

 . لاهم كلذو ؛ مسجيل اطل اع مسلا ريغ نوكي نأ ىضتقي

 نأ امإ : نيصأ دحأ بجوت ةفاضإ دا ىف نوكي نأ وهو « اذهل براقم عضومو

 نإ : لوقي نك « هءبمج ىلإ ال لإ فاضملا ضعب حصي وأ « الصأ ةفاضإللا كلت مم صنال

 ناك وأ « تادوجوملا نم ءىشب اما سيل بطلا ناك نإف « دوجوملاب معلا وه بطلا
 وه ةهلخلابو . تفلم مضاو. ةوق ىف عضوملا اذهو . أطخأ دقف « ضعب نود !مضعبب

 ءىذلا نوكي نأ الإ مهللا ؛ تاذلاب ىذلا لداعملا فاضملا ةاعارص لامهإب طلفي ام دا ىف

 لب « تاذلاب هراوعا ةهج نم ذخؤي نأ بجي الف « ضرعلاب وهام ةهج نءددحي امنإ
 ضرعلا وه ثيح نم ءىثشلل نإف «ءىنلا كلذ دح ىف ضرعلاب هلىلاةبسنلا ذخؤ:نأ بجي

 عتي نأ امإ عضوملا اذهو . تاذلاب وه ثيح نم هدحووه نوكي ىسرأ ىغبنيال ادح

 نإ : ليق اذإ بذكلا لاثم . اكراشم دردخملا ريغ لعجي وأ « دودحلا لع بزك هيف

 م١ بطلا نإ « لبق اذإ هنأ « ةكرشلل عقوملا لاثم ؛ بكاوكلا تاكرحب لع بطلا

 هبأ مق دقق « ابزك هيف نأ عم لوألا نأ ىلعو . ا بط كلذل ةمدنهحلا نوكتف « دوجوملاب

 سلاحب :لاحم (+) نءدءرلمم:أهم| هءن لاحم :لاحب(١) نءاسءىثل:ءىش دحلا(١)

 مه(2م6 سدإ ل : لاحم !| هدرجولل : دوجولا (؛) ن « د مسجل : رالل || بدح : دحي ||

 : براتم )١(  ن لاحم مذ اطلاخم بررالا نوكف ل : لاحم || ام طلاخم : اطلاخم ( 5 )

 ,هاللاقر : ةلخار (و) هناكذإ : ناكرأ (م) هنيمألا : نيمأ || س نراقم

 ىلا : ءىثلل )١١( هالو : الف || نيد دحم : ددمني )١١( ن « د ددع : ادهم

 ناس ؛ سةدخ ؛ د6 ابدي :ا|دح )»١( د ضرملا : ضرعلاب || ه٠ م ع نس < ب

 هأ سا بذك : ذك ((/ نءد تناك : نوكف || ن « د درحبومب ؛ ب دوجولاب : دوجو/! (15)



 عبارلا لصفلا  ةسماملاا تلاقملا 0

 « هل دوجو ال ءىش ىلإ لذه بش .ىرأ الإ مهللا « ابط ةئيحلا لعجم هنإف « ةكراشم

 . ءىش هيف كرشن نأ ريغ نم ابذك نوكيف « هيلإ بوسنم مولعلا نم ءىث الو

 ءىثلا دح دق وه نذإف « طيس ءوش دمح دروب ام] نوكي نأ وهو «رخآ عضومو

 داي نم « لكلا سنج نم بيكرتلا ناك اذإ اذه عقي ام رثكأو . ءىث عم ابكمم

 هل صقتن ال « ةيوسلاب رومألا نم داو لك ىف عانقإ ةكلم هل ىذلا هنأب : بيطانا

 هزجعي الف « اهاك ضارمألا ةلازإ ةكلم هل ىذلا هنأب : بيبطلا دحم وأ . اهم ءىش ىف

 امإ و « انطخم اداح امإ نوكي هنإف ؛ ارمم ءىش لك ذخأي ىذلا هنأب :قراسلاو . اهنم ءىش

 وه امب بيطللا امأو . طلملا قراسلاو ؛ رهاملا بيبطلاو « قذاملا بيطخت اداح

 . ىتش نأ طرشب بيبط بيبطلا الو الك . عنقي نأ طرشب ايطخ وه سلف « بيطخ
 :ىذلا وه بيطألا لب . ارس ءىث لك ذخأ لع رد, نأ طرشب قراس قراسلا الو « الك

 نوكيف « ةياغلا غبي مل !:رف « عانقإلل ابلط هيف لاقي نأ نكمي ام رومألا رثكأ ىف غلب

 ؛ قراسلا نإف . قراسلا لاح كلذكو «بيبطلا لاح كلذكو ؛ نكمب ام ىبأ هنأل ابيطخ
 بجي سبل هنكلو « ارس هذخأيام لك ذخأي وأ « ارسم ءىش لك ذخأي نأرثؤي ناك نإو

 . ءىث لك ىف كلذ هنكع نأ

 0 هرعغل ارثؤم هلعجت ةدايز هسفئل رؤملا نم ءىد دح ف ديزي نأوهو ( رعأ عضومو

 لب « نئسال ةلادعلا تسيلو « نئسلا ةظناح اهئأ ةلادعلا دح نم كلذ لاثم . سكعلابو

 . ةلادما نئسلا

 ماس :دق (*) | ه(«سبوسمب || بوسنم )١( | نءد تبي: بش )١(
 بالو : الف || سدحيو : دحيوأ || د امهم : اهم (5) نمل ؛ نك (4)
 م ايداح : اداح (ه) ماس : انإ || ه © ص نوكي برأ انإ :امإ نوكي (07)

 لم نمتؤي ال ىذلا لاجا نم ثيبحللا طللا ] ه « ام « س « د طلسملا : الملا ||

 معنءاسسء«دامبرو : اميرف )١١( س سيلف : وه سيلف () [ دجملا لس ءىف

 : لك ذخأب وأ ارس ءىش || ن«دارثؤم :رثوي )#١( اس لاحو بيبطلا : لاح كلذكو بيبطلا (١؟)

 ||ه ذخأي : هذخأي || د س : ارس هذخأي ام لك ذخأ. وأ || ه « م« اس « ب س : ذأي || ند
 ن«دىف :نم(58١) اسءىثلا :ءىش || م ذاب ل : نأ )٠١0( نءدنكلو : هتكلو

 ةداعسلا ةحاف ةمكحلا نا لاق ..م كلاكو ل : ةهلادعلا )١9(



 اى لدحجلا

 ةرثؤم اهنإف « ةحصلا لثم ؛ هريغل ارثؤمو هسفنل ارثؤم ناك نأ ءىش ىف قفتا امبرو

 «نيتهللا نم ةهج لك دح اذإ ىغذيف . ةحصلاب اهيلإ لصوتي رومأل روت دقو « اهسفنل
 الماك ادح ةحصلا دي نأ دارأ وأ « رحئآلا ايف لخدي الأ نب رابتعالا نم رابتعاو

 5 نيتها ا دروأ

 لصوت | اس6 ساس :رومألرثؤت دقو (؟) م لثمو : لثم || اس لك 4+: ىف )١(

 تن ادح هيف : ايف || مءاس ءسءوالانآاد الا (ع) ب لح : ةحصلاب اهلإ

 اس ةحدصلل : ةحملا ||
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 سماخلا لصفلا

 كلذ لثم ىف ( ه ) لصف

 أطحللا رق ؛ ءزلباو لكلاك ةبسن امل امم ءايشأ دودحب صتخت عضاو» انه اهو

 لثم . لكلل اد> كلذ لعجيو « واولاب قسنلا ىلاوت ليبس ىلع ءازحألا كذي نأ كلذ ىف
 « ةلادعلا لع هلو ةفعلا لمجي اذد نإز ؛ ةعاهشو ةفع ىه دلادعلا نإ : لئاق لوقي نأ

 اديقم ابهد-أ سيل « هدحو الو# اههنم دحاو لك نوكيف « هيلعرخآ الو# ةعاجلاو

 « قطان ناورح : لاقي أك « ةعاجن ىه ىتلا ةفع : لاق هنأك نوكي الف ءرعآلاب

 ىرغ ىف حبحص ريغ ناك نإو « اذه كلذي ديرأ هنأ ولو . قطان وه ىذلا ناودح ىأ

 . ادسان اضيأ ناك « اهلك تارابعلا

 ثرح « ةلادعلا لع.ةلو# تناك اذإ ةفعلا نأ وون « لوألا رابتعالا داسف نايب امأو

 نإف ؛ ماللاو فلألاب « ةماجشلاو ةفعلا ىه ةلادعلا نإ . لوقي هناك ناك « ديدتلا داري
 . برعلا ةغل ىفماللاو فلاألاب صصخي نأ ملصي امن ! فدارملا مسالاو ةصاخلاو دلللا لمح
 دحاو لك نوكي نأ زو<# ناك لب « ةتبلأ صيصخ كانه نكي مل « كلذك ال تلمح نإف

 ةلادعاا نأ مهفن نأ زو ناك ىتح « ةلادعلا نه معأ لوقلا بس ةعاجشلاو ةفعلا نم

 ملو « هنم معأ امهنم داو لك <« ناماع ءىثلا ىلع لمح اذإ و . ام ةما#تو ام ةذع

 « صصخم نأ بجي لب « واسم ىنءم ىلع ةلالد اهتم عمتجم مل « رخآلاب اهدحأ ديقي

 نأ قدصي نأ زوجي الو « ةعاجشلاو ةفعلا ىه ةلادعاا نإ : ذئنيح لوقلا هجو نوكي

 || ههلام 4 -ن « س « باحلا# : الام (؟) ن « ب ا : كلذ لثمىف (؟)

 معن «© ما6© سمعو دان : ىت (ه) د ةرف : .نرف || اس « د ةزخباكو : تزحلاو

 : نوكي (7) هح6«ن ءد سيار : سيل || ن :  دحار )١( بس الومح : ةلومجم (0)
 || صاع ب امأ : امأو )00 مه(« سداوملا : ناودح || د 2 || س لذي

 || س س و ةيبلا || ن 6 د كلانه : كاند (١؟) ن صممي ؛ حام )١١( سرابتعا : رابمانا
 :دحاو || ناذإ امأو : اذإو )١6( ن ىهف : ىتح (١؛) نم 10015 كهل : زوجي
 ن (« د لاقيف : لوقلا هجر نركؤ )110( ن 6 مانع : أمر. | نةمادو ابا



 "06 لدحجلا

 نانإلا نأ قدصي نأ نكمي الاك؛ ةفعلا ا.:أ قدصو الإ « ةعاجشلاو ةفملا ىه ةلادعلا

 ةفءلا للم ةسكعنم ةلادعلا ذئتيح نوكتف . قطانلا هنأ قدصو الإ « كاحضلاو قطانلا وه

 طرش نم نوكي ال دئئيُخ . ةلادع اضيأ تناك « ةماجت الو ةفع تناك نإف ؛ ةهادشلاو

 . ةعاجدلا بناج ىف كلذ لم مزليو ؛ نيتعمتجم ةماجتو ةفع نوكت نأ ةلادعلا

 نوكتف « ارو نملاو اروج روجفلاو « انبجو اروخي روحلا نوكي نأ اضدأ مزليو

 . اروج  ةعاجتال ثيح  ةفعلا ىه ىتلا ةلادعلا

 ةلادعلا نوكت ىتح ةءاجش ةفع وه ام ءىش سيل هنإف « ىناثلا رايتعالا داسف ناي امأو

 ةفع نولوقي مهنأك اونوكي الا ف لب “واوا” ةظفل اولد نإف . ةعاجشلا ىه ةفع

 ةفعلا نمفن ىه لادم هنأب فوصوملا ذئنيح نوكيف « اعم واولاب اودارأ وأ « ةعاجت عم

 ذئيح اهسفن ةف لا تلدج ةفهأأ تنراق اذإ نوكتف ؛ ةعاجشلا الإ نرتقت ام لاح ىف نكلو

 ؛ اينغ هلعجو « ابوريضم هلعجو « انيك هلعج 'ىسد نزرقا اذإ "ىثلا نأ لثم . ةلادع

 كلذكو . رخآلا عم ناكاذإ نكلو هسفن امهدحأ لب « !هعومجم نيميلا برأ لم سيل

 ؛ ةلادع وه ةفع وه ام ضءب نذإ . هإ نوكيف لاملا دوجو دنع فا كلذكو . بورضملا

 . ةعاجشلا اهيلإ نرتقا ىلا ةفملا وهو

 ب هنإف . لكلا سفن هن الو 6 لكلا سيل اهاصخنو ءازجألا دي دعت نإف 4 هلملاو

 دوجو ىلع هلالدلا تسيلف . ادوجوم تبا نوكي الو « ادوجوم كلذ ربغو نبللاو بشملا

 . اذكواذك عومي اذك نإ : لاقي نأ نم لقأ الف ؛ لكلا ةعيبط ىلع ةلالد ءازحألا

 )١( ب نيعمتجم : نيئعمتجم || صاب ا :ةفع (4) اسقدص الإو : قدصر الإ ©

 اروح رودفلاو || ن هماليو : مزايو ( ه) تن ؛ د همزلاو : مزايو || ه6 م 6 اس6 ص :

 ن(ي م اص 6 د « حي ةءاجه : ةهاجشلا (م) دال لل : رابنءالا (7؟) ب روجفلاو

 )9( ن «© داوه : ىد || ن6 دعه : اعم || اسدارأ : اودارأ )٠١( س هيلإ : املإ

 || ب اهعومم : امهعومجم (١؟) د تاوح : تلعج ١٠ بورضملا كلذكو ( ١م ١؟) ه 6 نم :

 اس6 ص دس )١8( ن ةلادملا : ةلادع )١4( ماهلإ اع ؛ نءداه : الإ )١6١( ع ديدعت

 اس « سالف : الو (15) مده ل : لكلا || س رب دقت
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 ء طقن مت نركي نأ 0 : هوجو ةثالث ىلع ءازجألا نم ثدحم لكلا نأ لع
 كانه نوكت لب « طقف مم نوكي ال نأ ىناثلاو . اهئازحأ نم ةمب رألا لثم « قفتا فك

 نبل عومجم ةلمجا سيل هنإف « تببلا لثم « عملا ةيفيك ىف ةلخاد محلا سفن ىلع ةدايز
 « لزغلا عاّتجال اي وث بوثلا الو ؛ وحن ىلع امم اعومم نوكي نأ لب « ناك فيك بشخو
 عملا سفن ىلع ةدارز ببس كثلاثلاو . ماحلأو ءادسأ ةئيه ىلع هعامجال لب « ناك فيك

 هتئيه ريذو « م| ريغ عملا دعب محو لاح ةعمتجملا ءازحالل نوكي نأ كلذو « عملا ةئيهو

 . ثدحن ةيفيك ةدايز هتثيهو عملا دعبهل نإف « جزتءلاك ؛ عمحو بيكرت وه ثيح نم

 لاقي نأ هدح ىف ىفكي هلمل : لاقي نأ نكمأ « طقف عم اب هدوجو تألكلا نم ناك اف
 ةجراخ ةدايز اصوصخو « كلذ لم ةدايز ىإ هيف جيت>ا ام امأو . اذكو اذك عومج هنإ

 لاح لمو « عملا كلذ ةئيه ىلع لدي ملام هدح ىفو دق بكرملا نوكي الف « عملا ةيفوك نع

 . هعبت نإ «رخآ ححو ىرخأ ةيفيك

 نأ لكلل ةدروملا ءازجألا نأش نم له : رظنل نأ عضاوملا هذهب قيل رخخآ عضومو

 لوقي نك « لك اهند نوكي الف « ةئبلا عمتجت نأ ابنأش نم نكي مل اميرف « عمتجت
 : لوقينم لوق وأ . ءىث أمهم فاأتي ال د.امااو طحلاو ؛ ددعو طخ حطسلا نإ : النم

 ءازحأ نم الأتي نأ هنأش نم سيل م.حلاو ) ةيزجتم ريغ ءازجأ نم فلؤملا وه مسحلا نإ

 . لصتم ىلإ ىدؤي اهلأت فلات نأ أزحت ال ىلا ءازج'الل الو « ةّيزجتم رف

 نوكتو « دحاو ناكم وأ لحم لكلا وه ىذلا دودحلل نوكي نأ « رخآ عوضومو

 ةيسنلا نأ ملعيف ٠ هل نيابمو « هناكم ريغ درغم ناكم وأ لحم اهنم لك دنتس ءازجألا

 نم عامجإل : عامجال || ن امهعومج : اعمب طومم ( 4) اس  :طقف ...فيك )١(
 م عيا : محلا || مه(« ن2 م( اس « د ةمومجنلا : ةعمتجلا (1) س هعامجإل : هماجال ( ه )

 ن «© د ةئيه : هتئيهو || ن « د له : دعب (07) د نعو : ريفو || دنع : ريف ||

 نء«د فرعي : لعلدي )٠١( ب هيلإ ل :جيتحا (4) م هلملا ؟ ن ء«د - : هلعا (4)
 ع : الثم )1١4( م اذهب : هذهب )0 ن(« دلال : لاح لمو || اس لع : لعو ||

 نعي اس 6و اس : ةيزجم ٠.٠.٠ او )16-١١( س ل : طخلاو || اس طخب : طخ ||

 ن « د نكمي ل : ازمت || ن ىذلا : ال ىلا || ن « مءازجألا : ءازجاالل )١١1( 2س نع : نم )1٠١(
 ل : زيف || ص « دامهم : انم || م ىعدتس :دنتس )١8( ن «ددردلا : دردعلا )١0(

 د كلذ



 ا” لدحلا

 . تائثإلا نود لاطبإل ملاص اذهو ؛ ةيدر ةبسن الك ضورفملا ىلإ ءازحألا كلت ىلإ
 نول عومجم راصبإلا نإ : لاقي نأ كلذ لاثمو . (اهنأش كلذ عضاوملا هذه رثكأو

 ءىل ف راطمبإلاو كاردإلا نكلو 4 كاردإلا هيف ىذلا ءىنثلا رو َْق نوللاو 4 كاردإو

 97 دهحأو

 . لكلا قبي و عفترت ءازجألاو ؛ ءازجألا تعفترا عفر اذإ لكلا نوكي نأ رخآ عضومو
 ٠ سكملاب نوكي نأ دب ال ناك نإ بجي صألا نإ

 نوكي نأ بجي كلذ نإف « رشو ريخ وه ءىثك نياباقتم نم بكري ايف رخآ عضومو

 . ةيرشلا ىف رششلا نودو « ةيرنحلا ىف ريما نود

 هنأ ىف رشلا نم « ريخ هنأ ىف دشأ الثم ريخ هنأ ىف ريحلا ناك نإ وهو « هلبق مضومو

 دشأ نوكيف « ىناثلا فرط'ا ىف صقانلا نم ديزأ هنأ ىلع جوري دق ام.دم بكرملاو « رش

 « نيطرسبلا ىضتقم ىلع ادئاز !ممأ ثدحأ جازتمالا نوكي نأ الإ مهللا ؛ ةيرش هنم ةيريخ

 حدقي امم اضيأ اذه نوكيف « ارش نيرشلا ريغو « اريخ نيريحلا ريغ لعجي جازملا نأ ا

 هنكل *« ارش وأ اري لكلا راصف رشو ريخ عمتجا امير هنإف « روكذملا عضوملا ىف

 امو « عملا ريغ لمعي ال بيكرتلا نوكي ثيح « نيعوضوملا نيذه رابتعا نوكي نأ بحي

 . ةلاحتسالا هيضعقت اهف الإ ؛ عملا عبقي

 ه نم لح : كلذ || مةزككل : رثكأو(١) اس :  تابثإلا نود || منردو:كود )١(

 ن « مريغ؛ دنع :ريغىف || ن « دكاردإ : كاردإو (ع) ن - : نولإإم اذه : كلذ ||

 ن6 سرشوأ:رشو|| سام :ايف (7) نءاسا :ناك (1) أس «س عفرت :عهترت (0)

 د هتيري> :ريخ هنأ || ن « داس : ريثلا || سصاوه : ودو || ن « د هلئمرخآ : هلق (9)

 نءدنم :ريغ )١9( اسطرسبلا : نيطيبلا )١١( نإ ل :هنأ || بءىش :رش 0٠١0

 مه(« دن ©« س ع( د نيرش :نيرثلا || نءد نم وأ : ريفو || ن ءاس « ص ا« د نيريخ : نيريدلا

 نع م « دنيعضوملا : نيموضوملا )١4( م6 سارشو :ارغوأ || اس عضاوملا : عضوملا )١0(

 .هءمءاس6ء. ؛بالءالإ()6) اعاعرءانرإ]
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 «هنيعبوه وهنوكيف نيأزحلا دحأ ىلد الوقم لكلا دمح نوكي ال ىرظنن رن آ عضومو
 فلص ايف هانم مضوم انهه ركذ دقو . لكلا ريغ هزل نكلو . هريغ نمو هنم عومجملا ال

 اذه نأ عضومو « اذه عم اذه مضوم اضيأ ركذو . بيكرتلا ةئه ركذ نوكي ال نأ وهو

 هنإف ©« فلس ام بيرق اذهو . اذه نمو اذه نموه اذه نأ عضومو « اذهو اذهوه

 فلس ام ريظن ضرعيو « امهنم دحاو لك نه نوكف « اذه نمو اذه نم نوكي ذئنرح
 سبيل نيرمأ نم موقي ثيح ناكاذإ |مدوصخو « “« نم ” نكي مل ثيح « هانركذ ام

 . اعم نارمألا كلذ نوكي نأ نكي

 لحم ا نم ءىث ىأ ىف ةيعملا كلت نأ نيب له « اهتهسنو ةيعملا ليصفث ىف عضومو ٠ هضا .- ٠ 65

 ىأ ىلإ صايقلاب امهنإ لقي ملو « حيحص ركف عم مادقإ ةعاجشلا نإ لوقي نك ر'آلا نم ؛

 ءاماجتال ابيبط اهبحاص ناكو « تاححصملا لامتسا ىلإ سايقلاب كلذ ناك امي ىف . ءىش
 . داهللا ىلإ كلذ بسني نأ بج لب

 مغ بضغلا نإ : لوقي نم للام « ةياغ وأ «رخالل ابهس نيرمألا دحأ ناكامت رو

 «ىرلا نم اءزح تسيل ةياصرلا نإف ؛ ةباصإ عم مبعم لاصرإ وه ىرلا نإ : لاق نم كلذكو

 . ةياغو هنع اجراخ لب

 )١( ن« د لوم : الوقم )١( ب هتصض : هانمض || ن« د نعل : نعكلو «6

 ن « اس ءد لس :اذهر || نروذ دقو : ركذو (؟) اس اس : ايف || ها س

 )  ) 4ن «داذه نم ود اذه مضوم رك ذو هن انقرف ىذلا ليصفتلا اذه ىف هانرك ذ امم فرعي كلذ عيمج و :اذه نمو

 )0( اس راظأ : ريظن )١( ن « دنوكي ال : نكي مل || ن « د هركذ انم : هاركذ ام

 || ل : كلذ(7) نود : نيرعأ || ه« س لوقي نم لوقي ؛ ن « اس ء د « ٌي لوقي : موه

 اس سايقلاب : سايقااب و || ن « د - : نيب له )م( نءيمءد )١١( امامس : ناك

 )١0( سومه : غ || د كلذ ل : لم( 6) س بصب : بجي )١4( قاقستسا : فافشتسا

 سس دل : لب || ن « د قاقحتسالا : فافختسالا || اس فافخسالا و ن ءد

 )٠6( مع( سوء بكلكف : كلاكو )١١( انع : هنعإ| ه6 م ةجراخ : اهراغ

 مهل ل : ةيظوإإ ن6 اعءد



 3 لدحلا
 1 يدا ا مساس

 سفن بيكرت ناويحلا نإ : اولوقي ىتح « عومجملا ناكم عملا مهذخأ نمرآ عضومو
 . بيكرتلا كلذ ىلع لدي سيلف « ابيكرت بكرملا لعج هنأ ىف هتءادر عم اذهو « ندبو
 سبيلو ؛ ليلحتلا وه دض بيكرت لكلو « ابيكرت ناوياا وأ « اناويح بيكرتلا نوكي فيكو
 . ليلحتلا وه دض ناوي

 هديدحن ىف ذخأ دقو « ءاوسلاب نيدض ىلإ ابوسنم ائيش دودحملا نوكي نأ رآ عضومو
 سبل ( ٍاعلل داضملا لهاا نم هلاك ملعلا نم سفنلا لاح ناكوا هنأ م« رخآلا نود امهدحأ

 « لاقي نأ ىلوأ نكي مل« معلل لباق رهوج سفنلا نإ : ليق اذإف . لباقملا مدعوه ىذلا

  لصن ال ةصاخ لمعلا لوبق نإ « ةلملابو ٠ داضملا ىأ « لهجلل لباق رهوج

 . كلذ تملع دقو

 هل ةجاح ال هنأ ملعي نأ لاطبإلا نم نكقلا ىف لطبملا اهيلإ جاتحي ىلا عضاوملا نمو

 عفر هنكمي له رظنيلف . ةلمح وه ثيح نم كلذ هيلع رذعت امي رو « دحلا ةلمح عفر ىلإ

 . ءزكا كلذب الإ تبثي ال وه ىذلا لكلا عفر ءزحلا عفر ىف نإف « هلاطبإ و دحلا نم ءزح

 . رخآ عضوم ىف هلاثمو اذه كل رم دقو

 ضومخ نوكي ال ىتح فاشكتسالا وه لاطبإلا ىلإ ليبسلا لبست ىلا عضاوملا نمو
 « هتباصإ امإ رهظ فشكتسا اذإف . لطبي هنم ىذلا عضوملاب رعش ال نأل ببس .ه

 دحلا نوكيف « باوصنع فشكي فاشكتسالا ناكاذإو . هثطخ عوضومو هؤطخ امإ و

 نم دح هنأ الوأ ضرف ام هب خسنيو © فشكلا دعب لص#ملا مضوملا لادلا اذه وه

 م لعجي : لعج (؟) م نولوقي : اولوقي || مذخأ ؛ ام هذخأ : مذخأ )١(

 : ليلحتا وه دض ناويحل سيلو (4 -#) ن اكرم : ابيك || نءاس د ناويحلاو : ناويحلا وأ (م)

 اذإف ( 7؟) مه( م اهاع : هلاك || داكف : م” (5) اس ديدحم : هديدحن (6) بال

 سعى بلهملا : لهجل (8)  ن نوكي نأب : نأ || م سفبل ؛ هع س سفن ىف ل : ليا

 : كلذ || ه دودحلا : دحلا )١5( اس نأ : هلأ )0( نع« د ل ؛ م ؛ اس لوصف :لوبق ||

 ؛ د لاطبإ : لاطبإلا || دس ؛هء«مءاس«ب ىذلا : ىلا 603 هع« ب هيلع ل

 نءوداس :اذه )١0( ه ضرغ : ضومغ || س :  ىتح || نع« ددحلا ل ؛ ناس

 1 د ا :لصحلا || أس « د عضوملا :  مضوملا ||



 سماهلا لصفلا -. ةسماخلا ةهلاقملا 0

 سبل لوألاف « فورعملا لضافلا وه ىناثلا ناك نإف . دحاو ءىثل نيدح ال ذإ « سبتملا

 هذبم ناهتسن ال نأ بجيف . اهابق امل لضفأ ىه ىلا ةعيرشلا خسن خوسنم وه لب « ديجب

 قاعنملا بتكر ئاس نأ معي و « ةركفلا نيع بصن لعجم نأ بجي لب « دودحلا ىف لودألا

 رصتقا نمو . ةياغلا هذه ىلإ باتكلا اذهىف اهانيطعأ ىلا نيناوقلا ةفرعع اهاودج متت اعإ

 ةعفانلا لوصألا نم اريثك نإف « اضيأ ناهربلا ىف ةكلملا لك بستكي ل « فلس ام ىلع
 دعب امأو . عضوملا اذه ىلإ باتكلا اذه ىف مت: امنإ « ىتاهربلا دما ىفو « ناهببلا ىف

 . ناهربلا ىف عفنلا ديدش سيل هناكف « باتكلا اذه نم اذه

 ةسماخلا هلاقملا تم

 :فورعملا || ه« م ء س « بذإف : نإف || ن « د نادج : نيدح || ن « د - : سبنملا )0(
 نء مع س ءدء اباد : ىه || هءنءاءءددحب : دحب )١( ن « د فرعملا
 مى سوو اس ؛ اذه || مودا : نم (07) د :  ناهربلا .٠ اضيأ(5-ه)
 ةسداسلا ةلاقمللا ثمن 4 س تمم : ةسمالللا هلاقملا ثم (8) . د ملعأ هللاو ل : ناهربلا ||
 ع ب ه قلنملا ىف ىلو ١ ةلحلا نم سداسلا نفلا نم ةسماخلا ةلاقمللا تمم ؟ م سداسلا نفلا نم
 ني اس(« د
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 ١ لدجحلا

 ةسداسلا ةلاقملا

 دحاو لصف

 لوألا لصفلا
 ريغلاو وه وه عضاوم ىف ( ١ ) لصف

 ؛ ةنيعب دحاوو وهوه ءىثلا نأ تابثإ ىف عفنت ىلا مضاوملا ىف ملكتن نأ قيلي دقو

 عفنيو ؛ هيف عازنلا عوقو ةرثكل هسفنل دصقي نأ قام كاذ نإف . هلاطبإ ىفو « هريغ وأ

 ادحاو دودحما مما ىنعمو هانعم نوكي نأ هب دصقي دما نإف « دحلا ىف راظنلا باب ف اضيأ

 ريغ ءىثلا نوكي نأ وه دحاولا مساب اهتحأو « ناعم ىلع لاقي دق دحاولا مث . هنيعب

 دحاولا هب ىنعأ لب « نيريثك ىلع لاقي ال ىذلا ىصخشلا دحاولا ىنمأت سل ددعلاب مسقنم

 ىنععملا كلذ ناكو « هتاعوضوم ىلإ سايقلاب اماع ىنعم نك نإو « هتاذ ثيح نم هصفن ىف

 ءىش ةعاجشلاو ةلادعلا له هنأ ةيادملا ةلأسملا ف كلذ لاثم . نيريثكل اقباطم جرا نم

 « دحاو اسنج نأب ادحاو اضيأ الو « صخشلاب ادحاو ىنعت سيل انهه نإف ؟ دحاو

 اميله لدت ىلا ةقيقحلا له هب ىنعت لب ؛ كلذ دعب ناريثك امهو « دحاو اهمون نأب وأ

 ًادحاو ةعاجشلا تددم اذإ نوكن ىّتح « ةما شلا اهيلع لدت ىتلا ةقيقللا اهنيعب ىه تلادعلا

 عضوملا اذه مهفت نأ بحي اذكهف . اضيأ ةلادعلا كلذب تلوانت دق نوكت « ءايشألا نم

 ةلاقملا ؛ ب ( | ) لصف دحاو لصف ايفو ةسداسلا ةهلاقملا :دحاو لصف ةسداسلا ةلاقملا ) ١(

 نم ةسداسلا ةلاقمللا ؛ اس لصف ةسداسلا ةلاقملا ؛ س دحاو لصف ىهو ةسداسلا ةلاقملا ؟ د ةسداسلا

 ىهو ةسداسلا ةلاقملا ؟ ن لصف ةسداسلا ةلاقملا ؟ م دحاو لصف قطملا نم لوألا ةلملا نم سداسلا نفلا

 ن ريغلاب : ريغلاو || ن © م « اس دحاولاو لل : وهوه (4) هم لصف دحاو لصف

 تسلو : تسل (61) م ممالا : مما« 07)  ه «سيىيلي نأ ل : قيلبي(ه)

 قباطو :اقباطص )١١( اس ناكف : ناكر || اص ىف : ىلإ سايقلا )٠١( نا ؛د

 «اءدنأو : نأبوأ (18) م ىنتعم : ىني || ساس : ىف || اسوء سعب

 نءاس ءداد : اضيأ()١٠) منإ: اذإ (١؛) هامهرأ: اهو إ| ن« م

١٠ 
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 لوألا لصفلا  ةسداسلا ةلاقملا ١

 هةركذ اذإ ىتح « د ره سرسدبلا دحاولا ةظفل لمعتسي هنأ ملعتو

 ١ :.. اك ىعملا ناك نإ و6 هتاكذ

 «لدع عاجشلاف ةعاجشلا اهنيعب ىه ةلادغلا تناك نإ هنأ في رصتلا عضاوم عضاوملا نف

 ةلادعلا تناك ضرعلاب ال عاجشلا هنيعب وه لداعلا ناك نإ هنأ سكءلابو ب عاجت لدعلاو

 ناك هنأل « وهوملا كانه بحي ال ناك ذإ ضرعلا باب ىف ىذلا عضوملا فلاختو . ةعاش

 تالب الا رابتعا ىف رظنت كلذكو . وه هنأ رابتعا لما عم نكي ملو « طقف لمح كانه

 اضيرأو . ةدسفملاو ةلعافلا بابسألاو « تادسافلاو ناوكألا نم اضيأو . ىه ىه له انأ

 لوأ سيل ام سيلف « وهوه نوكي نأ يلوأ وه وه ام نكي مل نإ هنأ ىلوألا قيرط نم

 , هكحو عضوملا اذه تماعدقو . اذد ودوبب

 كلذ يف ريغلا عيمج نم لضفأو رثكأ باب بيترت ىف اهنم دحاو لك ناك نإ اضي.أو

 نم رثك أ ناك وأ « رخآلا نم كلذ ىف رثكأ امهدحأ ناك نإ امأو . دحاو امهف «بيترتلا

 نائيش نوكي دقو , رخآلا وه امههدحأ سيلف « كلزكرخآلا نكي ملو هاوس وه ام لك
 سيلف كلذ عمو « هكراش امم نييعتلاب روك ذم ءىش لك نم لضفأ امهنم دحاو لكو نانثا

 ؛ لاقي ام . رخآلا ىوحي امهدسأ ناكو « نييبترت ىف اناك اذإ كلذو ؛ رخآلا وه امهدبحأ
 . ماسجألا لضفأ ناسفإلاو : لوقي مث « ةدسافلا ةنئاكلا ماسجألا لضفأ ناويحلا نإ
 وه نوكي نأ اذه لثم ىف بجي الف « ناسنإلا لمشي ناويحلا نكل ؛ ةدسأفلا ةنثاكلا

 راخكلا نإ : لاقي نأ ضره. دق نأ وهو « لمأتي نأ ىثبني ءىث هيف عضوملا اذهف . و

 ه © ن ©« س عاجشلاف || س فيرعلا : فيرصتلا(#) م ةقيقحلاف : ةقيقحلا ىف(١)

 ناولألا : نارك ||| ه6 اس ء س « ب  :له (07)  هء س لدعلاف : لدعلاو( ؛)

 مووف ىلوأب : وهب ىلوأ | هءاعسره : رهره (+8) سء« وا : بابسألاو ||
 ء سس اس : ميج || مس ء بناب: بال )٠١( هع« نءعء سودا : اذه(9)

 نام : وهام (١؟) م امس : امهف )١١( اس كلذف : كلذ ىف || أس ممح ؟ م

 ابف كرتشي دق ىرخأ ءايشأ : كلذر ... ءىش لك (١؛-6١1) نا دحاو )١0(
 : انك ):١( م هريغ ل' : نييعللاب || ه اروك ذم : روك ذم 0( نع« د نكلو

 م © ن « اس « س « د ناكف : رداكو || ب نيتبتع : نيبترت || ن © د ناك

 د © ب ةةدسافلاو : ةدسافلا 05( ه6 ن« اس« س « د« ب ةدسافلاو : ةدسافلا )6(

 ماذهو : اذهف )١0( اس الو : الف ||



 <«ظثظثظ)ؤ لدملا

 « ةماقتسالاب ةكرحتملا ماسجألالعأوه ادج لخلختملاو « ةماقتسالاب ةكرحتملا لعأوه ادج

 الإ ةدحاو ادج لخلختملاو ادج راخلا ةقيقح نوكت ال مث © نيقداص نالوقملا نوكيرو

 امنإ ىتح « عوضوملا رابتعاب اقدص امنإ نيلوقلا نأ ملعت نأ بحي هنكل . عوضوملا ىف

 مسا اوهو « « ادج راخلا » : هلوق ىنعم نأو ؟ ابزك رابتعالا كلذ نع اليزأ اذإ

 ةراشإلا نإف ؛ هنيب ادحاو عوضوملا كلذ نوكيف ذئنيحو « ادج راح هنأب فودوملا

 هسيلإ راشملا نوكي نأ بجوأ كلذلف . اضيأ هلوانتنت « ادج لخاخألاو » : هلوق ىف
 راح وه ثيح نم ذخأو « ادج راخلا عوضوملا رابتعا ريغ نإف . ةدحاو اتاذ نيلوقلاب
 نإ : هلوق بزك « هريغ ادج لخلختم وه ثيح نم ادج لخلختملا نوكي ىتح « ادج

 راح وه ثيح نم ادج اراح سيلام لك نم ىلعأ « ادج راح وه ثيح نم ادج راحلا

 . هريغوهو « ادج لخاختم وه ثيح نم ناكملا ىف هنود سيل ادج لخاختملا نإف . ادج
 تناك نإف . هسفن ىف احلاحو « نيرمأالل عوضوملا لاح عضوملا اذه ىف ىعارب نأ بجيف

 نارمألا نكي مل نإو « ادحاو هسيلإ راشملا نأ كش الف ؛ عوضوملا لوانتت ةراشإلا

 ؛ ادحاو رثكألا نوكي نأ اضيأ بجو ؛ هعوضوم ال صألا سفن لوانت نإ و ؛ ادحاو

 , ايذاكلرقلا ناكالإ و

 دحاو«دحاو ٌحووه ىذلا د عم وه دحاو حت عم هنإ ىليفاملهرظنم هلأ ءرخآ مضومو

 . ةضراعلا لاوحألا ىف فلم له رظنب اضيأو . لاطبإلاو تابثإلل حلصي وهو ؟ ال مأ

 .ةدحاو اهوصفف ادحاو اهممنج ناك نإ له اًضيأو . ةفلتمم تالوقم ىلإ قتريله اضيأو

 . لاطبإلا عضاوم هذهو . دحاو قسن ىلعو « اعم لقألاو رثكألا نالبقي له اضيأو

 :نإو (4) نع« اس عوضوم ؟س تاعوضوملا : عوضوملا || ن « د ادحاو : ةدحاو )0

 اس ىمسملا : مسهلا || ه6 م انلوق : هلوق || ه6 ن « م ع اس © س « د ناف

 ماع س 2 ب هلوانت اضيأ : اضيأهلوان (1) نء د نوكي هنإف : نوكؤ ذئنيحو ( ه)

 نا :ادح (0) ن دحاورخآو ؛ ه ادحاو : ذخأو (9) اس © س © ب كلذكف : كلذإف ||

 وهر : هريغودو || مىفو : ىف )٠١0( اسامه :ثيح (9) مدذإفو «بذنإو : نإ ||

 لوانس :' لوانت || نإف : نإو )١١( ماممسقن : هفن || ن نيرممأل : نيرم'الل )١١( ن هريغ ىف

 نيد د :حا|| مدس : هلأ | مهد :ليق || اس : هنأ )١( اص« د« ب

 مد: هلا [ةدد جا[ ده د | مسن مال مضت هز
 مهدحاو : ادحاو || ن - : ناك )١0( مرافنت : اضيأو || د لاطإل : لاطبإلاو )١١(

 م امظوصفف ؛ س اوصف ؛ ن ©« د اهوصفو : ارصفف ||
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 ل ١١

 لوألا لصفلا  ةسداسلا لاقملا 5

 .رخآلا عو#هنيعب وه اعومج لصح ثلاث ىلإ فرض اذإ امهنءدحاو لك له اضيأو

 « هعضوو ءىثلا عفر مزلي اهف نايواستي امه له اضيأو . ناصقنلا ف كلذك اضيأو

 قدصى اهقدد سبل ةيطرشاا نإف « الطاب و اقح كلذ ناك « هعضوو ءىثلا عفر همزلي وأ

 ائيش ءالللاو ءاوطا ناك نإ هنأ كلذ لاثمو . موزالا قدص ىف لب « ىلاتلا وأ مدقملا

 نم مزلي. ءاوهلا عضو نم مزلي امو « ءالحلا عفر نم مزلي ءاوهلا عفر نم مزلي اف « ادحاو

 ءالحلاا همزلي كلذك « هعفر وأ هعضو نع هعفر مزلي وأ ءاوهلا هزلي امو . ءالحللا عضو

 مفر دنع مزلي سيلو . ءالخلاا باعصأ دنع ءالخلاَقِب ءاوملا مفر انمهوت اذإ انكل . هعفر وأ

 . ًادحاو ءاوهلاو ءالخللا سيلف « ءاوم لا عضو قس نأ ءالالا

 . ةوقلاب روك اك اذهو ؛ تالومحلا ىف نارمألا فلتخي له اضييأو

 ادحاو انوكي ملوأ « سنج امل ناك نإ رسحلااب ادحاو انوكي ل نإ هنأ اذه ةوق ىف عضومو

 . ليق ىذلا هجولاب ددعلاب ادحاو انوكي مل « عون امل ناك نإ عونلاب

 لو# ىف تلمعتسا نيقلطملا لاطبإلاو تابثإلا عضاوم اهنم ريثك عضاوملا هذهو

 . وهوملا صخي اهنم ريثك و « وهوملا وهو « صوصخم

 ام رحخآلا ىلع الوم سيل اهدحأ نوكي ال ى رظنن نأ بجي : لاقي نأ نكمي ناك دةلو

 هتيعب دودحما هيلع لدبام لعلدي دهلا نكمل اذإ هنإف «دحالاطب | ىف اهنم تالطبملا عفني عضاوملا

 مه(« نءود ل :له || مه اس6 ببلهاشه : اهله (؟) سال : لك )١(
 نءد ىلاثلاو : ىلالا وأ ( 4 ) م همزاي و: همزلي وأ ( ؟) م6 ما اس« سام ؛باع : ايف ||

 م( ن « س « د مزلي : همزلب )١( ن « د ايف : اف ( ه) اس هقدد : قدص ||

 ل : عطومو )٠١( ماس : ءاوهارو(+8) نع« م س ء دءالخلا : ءاوملا (7:)

 : امط )١١( اسال : امه || ه دحاو : ادحاو ]| نءاسب « ب هل - : اركي || نا

 ن « د اهناعي ىه لح : معطاوم | ن اريثك : رثك )١0( م انلق ؛؟ اس لبق : ىلإ اس ال

 نا 01 ومع د6 دسم ضن | كركم ريكو || توما نعوم (15]
 ب عضوملا اذهو : عضاوملا هذهو )١6( م 6 ن « دامم : اب || ن « د نكمم



 لدملا ١

 لك سيل هنإف « دا تابثإ ىفاهب عفتني ال تاتبثااف « سكعني ال اذه ذإو . ادح نكي مل

 . ةدبج ةيفو”ىفو دق نوكيال امبرف « ىنعملاب وهوه اضيأناك نإو « هدحوهءىثلا وهوه ىنعم

 فيو « نوكي ال ىتمو سايق نوكي ىتمو « سيل وأ سايق دحلا ىلع له هنأ امأو

 2. اذه لبق ىذلانفلا ف هك انفرع دق سعف « دحلا صنتقي

 0 «ةيادج عضاوملا نوكت ام اهالوأو «دحلايف عضاوملا كلانددعدقف «باكلا اذهىف امأو

 رئاسو رثك لاو لقألاو فيرراصتلا مضاوم وهو « فرصتلا نم انايإ انيكمت اهرثكأو

 كلذ عمو « اعفن محأ تناكنإو ( اهعفن عضاوم ددع لقيف كلذ ادع ام امأو . تاكرتشملا

 . روهمجلل دعملا لدملا نم قدأ رظن ىلإ وعدت

 تالومحملاىأو « كلذ دضو « الاطبإ لبسأ اهمأو « انايثإ لمسأ لئاسملا ىأ نأ اءأو

 ٠١ « نفلا اذه ىف تفلس ىّتلا لوصألا نم هملعت نأ بجيف « انابثإو الاطبإ لبسأ ةسمملا

 . هلبق ىلا نونفلاو

 ةسداسلا ةهلاقملا تم

 ن « 6 قاعي حا || ن « د عفنت : مفتي || اس تانبثلاو : تاتبملاف )١(

 «سءحنأ:اه(ه) م دررملا ل : نفلا (:4) ند ةيدج : ةديح )1١(

 : ادع (17) مره«©ذنءيد(ىه:روهو (6) ن « د عضاوم : مضاوملا || ه6م

 امابتاوأ : انابثإو |هءاس 6س« بادضو:دضو (9) ن(«د  (هاددع || س دادع

 ثم وس تم ؛نءاس«د« با « ةسداسلا ... تمن (19) ن « م « د ىذلا : ىلا )١1١(

 هبيبح ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحاو قطنملا ىف ىلوألا دلما نم سداسلا نفلا نم ةسداسلا ةلاقملا

 ه ني رهاطلا نيبيطلا نيعمج أ هلآر دهم





 ةحباسلا ّيلاقملا



// 



 2 لدملا

 ةعباسلا ةلاقملا
 لوصف ةعبرأ

 لوألا لصفلا
 تامدقملا ىف اهرثكأو لئاسلا اياصو ىف ( )١ لصف

 « هب ةصاخلا هتامدقم ىنعأ « هتاعوضومو هدح انرع لدحلا ملعت ىف انعرش ام لوأ انإ
 « لاطبإلاو تايثإلا وحن ةدعملا عضاوملا انفرعو « لدجيل نوكُت نأ ىغبني ىتلا تالآلا انفرعو

 لئاسلا لاح تفرع دقو . هميلعتو هدادعإ فلس (ىل لاعتسالا ةيفيك فرعن نأ انيلع قبف

 هيطو « لاؤسلا وه ةلداجلا ةدمع نأ تفرعو « امبنيب قرفلاو « ىل دابا بيج او لدلبا

 : لوقنف « لئاسلا اياصو مدقتلف . باوحلا ىنب

 ءىث ىهف لادحلا اهمنىتلا هلأسملا امأ ؛ ةثالث لئاسلل مات نأ بحي ىبا رومألا ةدمعنإ

 نم اءزحب ةلأسملا تسيل كلذإف « هيلإ راشملاوحتن لدحلااو « ضرعلاك هو 4 اهنم جراخ

 ذخأب هنم ىذلا عضوملا دعأ دق نوكي نأ ةثالثلا لوأ نكل ٠ هتفرع دق اذهو ؛ لدملا

 ةيفيك و « اهماست ىلإ لسوتلا ةيفيك هسفن ىف بتر دق نوكي نأ ىناثلاو . هسايقل ةمدقملا

 عم هايإ هدادعإ قس دق نوكي نأ ىغبني امم ناذهو ؛هيلع تركنأ نإ « اهركنم ىلع عينشتلا

 . ريغلل هب ةبطاخم سفنلا ىف دعملاب يرصتلا وه ثلاثلاو , هسفن

 هلاقملا ؛؟ ن « اس «د لصف ةعباسلا ةلاقلا ؟ ب ( [ ) لصف لوصف ةمعب رأ هيفو ةعب اسلا ةهلاقملا )10(

 ةعب رأ قطنملا نم ىلوألا ةلمخلا نم سداسلا نفلا ن. ةعب اسلا ةلاقلا ؟ س لوألا لصفلا لوصف ةعبرأ ةعباسلا

 ىنالا لصفلا ٠.٠ لئاسلا اياصو ىفلوألا لم لال وصف ةعب رأ ىهو ةعياسلا :هلاقملا ؛ م لوألا لصفلا لوصف

 : قيف(7) س لئاملا : لئالا (4)  هيلصف ... عيارلا لصفلا .٠.٠ ثلاثلا لصفلا

 ىتعي : ىس (9) م هذه : ةدمج || ه6 سا: ىلدللا || مدح : لاح || ب قيبيف

 م ريملا ؛ ه « اس ©« س « ب ريشملا : راشملا || م ايف :اهنم(01) ن - : لوقف ||ه

 : ةيفيكو || ص لصوتلا : لسرتلا || ه نم ىه ن « ص « د ةيسايقلا : هسايقل و )١6(

 س عينشلا : عينشتلا )١4( دن فيك



 لوألا لصفلا  ةعباسلا لاقملا 55

 فودليفلا نأل كلذو  ىلدحلا هيف فوسليفلا كراش ةثالثلا هوجواا نم لوألا هجولاو

 , ىلدحلا ناصخم نارخآلا ناهجولاو . هححصي ام تامدقم هنم ذخ أي عضوم نم هل دب ال

 ن٠ ال « قح ىه ثيح نم تامدقملا ذخأي هنإف « ئث لست ىلإ فوسايفلل ةجاحال ذإ
 باطما ىف ىلابي الفءاهبف داهملاب و ةبطاخملاب قلعتم ىكملا رظنلا الو« ةماستم ىه ثيح

 « هيجوت (هنم ةبيرق بولطلل ةبسانم تاءدقملا نوكت نأ دعب ةمدقم مسن ال نأ ىميلعتا ] 0

 نأ دهمتجي هنإف « ىلدحلا لئاسال ىتلا ةجاما ةجيتنلا نه اهم رق ىفخم نأ ىلإ هيف جاتحي الو
 اهيرق ءافخإ موري لب « اهميلست ىف رسعتي الثل تامدقملا كلت نم مزاي امل بيحلا نطفي ال

 تناك اكو . كلذ دض موري فوسليفلاو . ادج هنع ةديعب اهنأ ىرب و « ةجيتنلا نم

 . رثآ هيلإ تناك ةجيتنلا نم برقأ تامدقملا

  20٠6ةيرورض ريغو « ةيرورض : ناهسق ىلدحلا اهدروي ىتلا اياضقلا ميمحو .
 وأ ناك اسايق ©« بولطلل بجوملا لوقلا سفن ىف ةلخادلا ىه ةيرورضلا تامدقملاف

 راهظتسالا : ىهو « ةعبرأ ضارغأل دروي امتإف « ىوورضب سيل ام امأو . ءارقتسا

 ةجينلا ءافخإ ىف داهتجالاو « لوقلا مخفت ىف راهظتسالاو « ةمسقلاو ءارقتسالا ىف «

 لوقلا حاضيإل فلكتلاو .

 بولطملا وحن تلاحم ال دعب الوق ناك « ايلدج ءارةتسالا ناك نإ : لوقي نأ لئاقلو 5

 سيب اقملا ف لمعتست اهنإف « ةمستلا كلذكو ؛ ىرورضلا ىف الخاد هححصي اه ناكو

 : لوقنف ؟ ىرورضب سيل امف ةمسقلاو ءارقتسالا مددع فيكو . ةلصفنملا

 هزم ححصي نأ ىف أاددحأ : هبال هوجو ىلع لدحلا ىف لمعتسل دق ءارقتسالا نإ

 . هسفن بولطملا

 سامب :امل(07١) س باطخلاب : باطخلا ىف || ن « د داهحلاو : داهحلابو ( :)

 ||م تامدقملاو : تامدقملاف(١١) م اطنأ  :رثآ(و) ه ؛ ناملف ؛ ٍء س امنأكف : انكر (0)

 :نإ(6١) ه6 سدحلاو ؛ ن « اس« د ىلدلباو  :داهتجالاو(5١) ن ةلضافلا : ةلخادلا

 فيك  :فيكر )١0( سداكف : ناكو )١5( م.تناك : ناك || ه6 ن ء ص «داذإ
 اس ىلدحلا : لدحلا (1) ن لوقتثو : لوفتقفإ|| نء« دامو : ايف || هع« نع« صعد

 اس : بولطملا )1١5( ه هنم بولطملا : برولاملا هن»ء || ه١ لس: ىف (0)



 أ لدملا

 ع بطاخما اهدحجي لل ةيرورضلا تامدقملا نوكم نأوهو ؛ راهظتسالل ثلاثلاو

 املاوحأ نم رهظ اذإ مصحلا اهماسن نأ نه ةديعب ريغ ىه لب « اهححص, نأ جاتحيف
 ءارقتسالا عم اهلع لثس اذإف « دومحلا نع ديعب عينش اهراكنإ نأو « ةماسم وأ ةدومم اهنأ

 وأ ءاذكو اذك لعفي وهو « نالفو نالف هارجم ىرجم امو ناسنإلا سيلأ : الثم ليقف

 نوكيف « عقي نأ ىلوأ ذئنيح ملسنلا ناك « ضرفلا اذه بسانت ىرخأ ةرابع نع لأسي
 . اراوظتسا تدروأ لب « هيلإ هئجلت ةر ورض دعب هيلإ جوحت مل ءارقتسالا نم غونلا اذه

 « بولطملا ف ىر و رض ىلعوأ « بولطملا ىلع ءاوقتسا اهم ححصي ىلاتامدقملا امأو

 دعب رهظتسا دقو « ةيافك ركذ ام ددع ىف نوكي نأ الإ مهللا « ةيرورض هتامدقف

 . ضرغلا لصح اهدعي ملول ىرخأ تايئزح

 اهف مالكلا نيدحتل دروت دقو ©« ةرورضلا ىضتقم ىلع دروت دق اضيأ ةمسقلاو

 « هناهرب ةوقل امإ ملع نم فرشأ نوكي دق معلا نإ : الثم لوقي ىح « هيلإ جاتحي ال

 ملعلا نأ نيب نأ الثم عفانلا نوكي ثيح « اذكو اذكل امإو « هعوضوم فرشل امإو

 ةعب رألا هوجولا دحأف . هيإإ ةجاح ريغ نم هفرش هوجو ده ىلإ هأدعتب مث «في رش

 ىلا ةمسقلاو ©« ىرورضاا نود ىراهظتسالا ءارقتسالل تامدقملا دروت برأ

 . الإ ةرورضال

 ةداجتساو « همالك حدمب ٠١1 « هيف ةعسوتلاو لوقلا طيسبل دروي نأ « ىناثلا هجولاو

 ( سانلال ب واقأب تادامسالاو ةهلثمألاب امإو ؛ هذهخأم كد نمم بجعتلل امإو ؛ هبهذم

 ن راهظتسالا : داهظنالل )١( ١اس ححصي نأل ؟ ب ححصي : محصي نأ || س ىف : ىناثلاو (1)

 :دومحملا(4) ند عنش ؛ ب عنشش :ميش(#) ن «د اهحيحصت ىلإ : اهححصي نأ ()

 ن « د نم |- :هارجبإ|ن « دام لكو: امو || م « ن سيل : سيلأ (0) مهم 6 س6 ب دردحملا

 : ةراع ||ه « س نع:لم )١( هلأبو : لأس رأ (6-ه) نره 6س «دوه:وهو ||

 : اهدعي || نرخأ : ىرخأ )٠١( ن « د هئامدقم :هتامدقف (4) م هئجلم : هئجلت )١( دن تارابع

 :ثيح )١9( مه ةيناهرب : هناهرب )١5( اس امم :اهفإ|م در وتو :دروت دق )١١( مها ؟ س « دعي

 « س ةمسقللو : ةمسقلاو(60١) 2س دحأو : دحأن ]| س ةزيم؟ د6 بةدع : دع(4١) ن ىتح

 ه ©« م عسوتلاو : ةعسوااوإ | ه م « اس « س طسبل : طيسبل )١0( ه6 ماء اس



 تارابعب ةدحاو ةيضق نع ربعي نأب «ةحاصفلاو نايبلل تارابعلا ليدبت ف فرصتلاب امإو
 ىلا هتلاهساو بطاخلا فاطعتساب امإو © برعلا ءاحصف ةداع نم وه ايي « ةفلتخم

 . فاصنإلا نع ديعب هنأو هبينأتو همذي ةراتو « فاصنإلا ىلإ هتبسنو هدم ةرات ملستلا

 نأل كلذو « ةيباطخو ةيئاطسفوس عضاوملا هذه ضعب نإ : لوقي نأ لئاقل سيلو
 مسي ال لمفب لداحلا دكنت اذإ لدملا ىف اهلإ جيتحا امر ةيئاطسفودلا عضاوملا

 كلذ الواو « م..الا كارتشاب دكتملا طلاغي نأ هل صخري دق ىتح « تاروبشملا

 . تامدقملا مللت هب لهسيل ةجرتنلا ءافخإ ىف لاني نأ اضيأ لدحلا ف صخر ناك امل

 مفانلا فحم و « ةجرتنلا نع سدحلا دعبيل هيلإ جاتحم ال امب هيلإ جاتحم ام طلخ ثلاثااو
 ةجا ىف عفانلا نم ىربكلا ميلستي بيجلا بلاط لئاسلا نأ ولف . مفانأأ ريغ نم جحا ىف

 ساقلاب ةبقعأ مث ىرغصلا هنم ملسآي أدتبا وأ ؟ ىرغصلا ملت ساقلاب ةبقعأ مث ؛ هل ملف
 . همس الو لكتنبف ( لئاسلا هلواحم أمل بيلا ناشي نأ كلذ ن٠« ضرع « ىربكلا ملست

 هتنيرق نيب و هنيب لصفو ؛ بولطملا بساني الو ؛ عفسال ائيش عفانلا مل قب نرق اذإ امأو

 ىتؤي ىذلا وشما سنج نموه مسقلا اذهو . هيلع ضرغلا ىف نأ دعبب مل ؛ عفانلا نم

 .ةيسرلا ءانجال ء

 ليدبأاب فشكلاو حاضيإلل لب « ةلدلالو « ةرورضلل ال دروملا ود ءءارلا هجولاو
 ريركتلاو كانه للملا ناك اذإ ىناثلا هجولا قرافيو .ةلثمألاب و « اه ريركتو ؛ ظافاألا
 ؛قيدصتلاه يف دمهةي ىناثلا هجولاف . ميهفتلاو ري وصتلا لجأل انههو ؛ قي دصتلا بالت+ !لجأل

 . ةفورعملا لاثمألاو ءارعشلا ظافلأب هيف ناعتسن دقو . ريوصتلا هيف دصقي هجولا اذهو

 )١( د تاداع : ةداه (؟) ه ةئيه : ةيضق || اس فرصتملاب : فرصتلاب ||

 اس امإ:امإو(؟) )٠( اس ©« ب صخر : صخري || ها :دق )5( نعد ىفإ :لس

 ) 107د دعيل : دعبيل (8) م(6 مءاس ع ةمدقملا : تامدفملا || سول: هب(

 :ةحلا(4) د مقدم: هلق ..ةحلا (١٠-و)  مءاقخبو ؛ب ار: تحيد ||
 : دكتتيف )١١( ن « م ملست, : لسن. || ن «د أدتباو:أدتباوأ )٠١( ن:هلإ| م« حب هجم
 ن لب: (10) اس « د عفانملا : عفانلا || ن«م مبلست, : لسن. || اس «ب نرتقا : نرق )١5( مركتف
 ماس : دصقي )1١8( د ذخأل انههو لجأل : انههو )١0( ههذهل :اهريركتو (15)

 بدللاثمألا وأ : لاثمألاو || برعشلا : ءارعشلا | س « د « ب روصتلا : ريوصتلا )١4(



 50 لدجحلا

 «سعألا لوأ ىف ةب رورضلا ةمدقملا ركذي ال نأبف «لوألا هجولاب قيلت ىنلا ةيصولا امأو

 معأ وه ام ملست ىلإ اهنع لقتني نأ بحي لب « ملست مل ارف « احارص |عميلسن بلطي الو

 ىتح اهنم صخأ وأ « هعضو لباقم ىلع هبتشيف سايقلا دقع ىلإ ةعيوذ نوكي ىتح اهنم
 لآ نوكت ىتح اه.واسمو اهلثم وأ « هعضو لباقم ىلإ هقوسف « ءارقتسالا ةدام نوكت

 نأ لواح « دحاو دادضألاب ملعلا نأ ملست هعفني ناك نإف . هعضو لباقمل هبرضي ليثدل

 بطرلاو درابلاو رام لاب ملعلا له وأ « سايقلل ادصرت دحاو تالباقتملاب ملعلا له مسي

 لثم ىف ضعب ىف امضعسس نيعتس نأ وأ « ءارقتسالل ادصرت دحاو نيفاضملاب وأ سايلاو

 ملستي مث ؛ تايئزالا ملتي و ءارقتسالاب الوأ أدّبا ,عأ وه امالثم مسي نأ دارأ اذإ هنأ

 . ىرورضلا سقي م « هيلع لهبسأ نوكنف معأ وه ام كلذ دعب

 ةديعب تاسايقب نيت ةجيتذا تناك نإ رظنب نأف « ةجينثلا ءافخإ باب ىف ةيصولا اءأو

 « ةبيرقلا ىلإ امنع لقتنيف « اهماست. و « ةجيتناا نع تامدقملا دعبأب ىئدتبب نأ بجيف

 بيترتلا لع امنع لأسي ال نأ نسحيف« ةريثكب نيبب وأ ةهليلق تامدقع نيب كلذ ناك ءاوس

 عمسي الثث « الوأ ىناثلا ندو « ايناث ىعيبطلا بيترتلا ف لوألا نع لأسل لب « ىسايقلا

 فرط ىف ةراتو « فرط ىف ةرات عمسي لب « لعفلاب طبار وهو « رركت دقوطسوألا دحلا

 نيب تامدقملا لس نم ريثك ىف للخم نأ بجي كلذكو . لصاف امهنيب للخت دقو ءرخآ
 ىف عفنت نيتمدقملا ىدحإ تناك اذإ الثم . ىرخأ ةمدقم مس أمةقيقر نيب و ةمدقم مسن

 عفنت ىلا لب « ةمدقملا كلت ىف عفنت ىلا ىرخألا اهلإ فضي مل « بيرقلا سايقلل ةمدقم

 ةمدقم جتني امث ةمد:م ةمدقم مسن اذإ كئذكو . بيرقلا سايقلا كلذل ىرخأ ةمدقم ىف

 ن « د هلع : هعضو لباقم ىلع || اس هبشيف ؛ س « ب هبشس : هبتشيف (") دال : الو )١(

 اعواسمو || ن « د هرلإ : هعضو لباقم ىلإ || هءارقتسالل : ءارقتسالا (4) اس هسفن : هعضو ||

 معن« م(« اء« سء« د لثمال : لعن (ه) س ةيآ : هلآ || م اط واسم وأ ؛ ه « س او اسمو

 : نادحاو : دحار | ن « د نيفاضملابو : نيفاضملابرا ( 7) ن « دهل : هعضو لباقمل ||

 امذعس ١ ن «© م« امءدنأو:نأوأ(07١) اسادصر ؛ س ٠ ب دصرت : |ادصر' || م

 اهمل و )١١( س ا : ةجيتنلا ... رظني نأف(١١-٠1) اس ريغ : نع )١١( م امذع

 ان( د اضيأ:نيد | هنيْش : نيس || ن ءد كلذ || ن ءاوسف : ءأ )1١( م اهمال و

 ه © ص سايقلا : سايقلل )١10( ن ناك : تناك (15) نا : نأ ب جي(١١) اس ىلإ ىلع

 اس نإ امإ ؟ مء ب نإ : اذإ (18)

١ 
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 سايقلل ةمدقم ةمدقم ملستب لغتشي و ةجيننلا كرت, لب « اهعم ةجيتنلا رى ذت مث « اهنم برقا
 اداريإ اعم ةبيرقلا تامدقملا ىه ىتلا جماتنلا دروأ قي رافت تامدقملا ملم اذإف .رآلا

 . تامدقملاهميلست دعب اهراكنإ بطاخملا نكمي ال

 دعبيمل « ىرخألا ةجرتنلل تامدقملا ملتي ذخأ مث « اهنع جتنأو نيتمدقم ملت اذإ امأف

 « ىلوألا ةجرتنلا ىلإ ةفاضم نوك اذك جتني نأ لواحي امتإ هنأ بطاخلا نطفي نأ
 « ةجيتن لك لب « طقف ةياغلا ىهىتلاةجتنلا نأل ءافخإلا لواحي نأ ب < لب «رسعت و دكت

 ىهز « ىرخأ ةدئاف كلذ ىفو . ءافخإلا ىف دشأ كلذ نوكيل ةمدقم دوعت ةجيتن تناك نإو

 تامدقملا مدقي ملو ؛ طسولا ىف جئاننلا فذح دق ناكو ؛ ةريخألا ةجيتنلاب اهبقعأ اذإ هنأ

 « جتنملا هبشي ادرس هدرسي ال هنأل ؛ بولطلل جتنم ريغ همالك نأ بطاحما ليت ؛ اهيترتل

 ضرمعو ؛ ةجيتنلا هذه تدرس ا مزلي هنإ تلق ملو : بينا لاق اء رف هرثإ ىف جتنأ اذإف
 اهنأكو اهنع ةبيرغ ةجيتنلا ذإ ؛ لئاساا عفنت الامنأ نظو ؟ تامدقملاكلت بيلا نمأ نأ

 امنإ : لوقي نأب ؛ اهمياست ةهج لب وأتب وأ « اهنم "ىش ىف ةدك انملاب لغتشي الف ؟ همزلت ال

 اهميلْسَت ىف ةلهاسملا لك لهاسي لب ؛ اذك ملستلا,تدرأ امنإو « اذك طرش ىلع تماس

 امف اهعم جاجلا نع غورفم ةهج ىلع تامدقملا لاح ررقتتف « اهمرلست هنم ديرأ وحن ىا ىلع

 . بيلا عطقناو اهنع مزاي فيك بولطملا نأ نابأن ذئنيح داع تامدقملا تررقت اذإف

 هنايئزح و هيلك ىلإ هماست بولاملا نم لاقتنالا نم هر ذ مدقت ام عفني امنإ سيلو
 . ةجيتنلا ءافخإ ىف عفان هلك كلذ نِإف « هلباقمو هريظنو هفي رصت ىلإ اضيأ لاقتنالا لب

 ؛ه6 نع د اقيراغت : قيرامتإ|| ساذإو :اذإف (؟١) مهىء(م(«سمل:مث )١(

 :لمش (4) ه اهداريإ : اهراكتإ (8) م.« باهعم : اعم || 2م اقرامس ؟ س اهترافي

 : ناكو(م) مد( م 6 س6 د وهو : ىهو )0 م كنف : دكتتيف (1) ماع نس ملسإ

 «م 6 اس « د ابيترت تامدقملا بتري : اهب رثل تامدقملا مدقي | بهمل :مو || اس(« سذاكف

 :ذإ )١١( سوىل :الإ| نابيترت ؛ ايمن : اهيترتل (9) س تاببترتلا : تامدقملا||ه « ن

 ن لوأتي : ليوأتب || س مزلي : لغتش )١0( نو« دامنكو : اهنأاكب || ن « دذذإ

 «ابب « دع( بررقيف :ررقتف(4١) م( اص تدروأ : تدرأ || ا- : امإف : امإو(6١)

 ن امم :ام(5١) د مطمتاف : عطقئار )١١( ماهنع : غورفم|| ه6 سةلح : ةهج | ه

 ام ةرظنو :هريظر || م < س هيك : هيلع || نا« مع اس« دنع: نم|



 نضح لدحلا

 نأ ىف رذه لحت ىلإ هتمه مصحلا فرصي نأ دعبي مل عفانلا مست سفن مير اذإ هنآو
 . هنلسال

 هدا مناك اذإ :الثمو هيف سكاش مل اميرف «ببسب هنم وه ىذلا رخآلا "ىثلا امأو

 نوكي نأ ركن اف بيها لاتحا امي رف « ماقتنالا ىلإ قاتشملا وه له نابضغلا نأ ملتي نأ

 ماقتنالا ىلإ قاتسي نأ ريغز» هقيدص ىلع نايضغ انهه لب : لاقو « كلذك نابضغ لك

 : هلأمو لئاسلا أدّسا نإف .هنم ماقتنالا نم اعون هيلع بضغلاب هايإ همت ناك نإ و . هنم

 نابضغلاف : لاقو داع ملس اذإف . لقأه يف ةسك اشملات ناك ؛ ماقتنالا ةوعهش بضغلا سباأ

 . ماقتنالا ىلإ قاتشملا وه نذإ

 نم ملي نأ ىلإ برقأ هسفن بولاطملا ناك ام رف « بابلا اذه ىف فلتخن عضاوملاو

 . انلاثمىف كك « سكعلاب سمألا نوكي ثييح عفني (مإ لب « اذه عفنيال كلانهف « هلبام»

 « ماقتنالا ىلإ قاتشملا نابضغلا نأ ملست ىف سك اشي نأ نكمأ هب ىذلا ضارتعالا نإف

 لاقي ثيح دعبي و « “ نابضغلا ” لاقي ثيح برقي ناك (ماف « حبحص ريغ ناك نإو
 5 تيضغلا#

 هنأكرخ آ ءىش ىلإ ريشي و « ةماستي ام ميلست ىف هوحنن ايف ضرغلا نع ىدؤي نأ بجيو

 هلأ, نطفت « بيرغلا كلذ نع ابي ىغ هملستي ام ناك اذإو « بولطملا ىلإ ىدؤيال هنأب قثوت

 :م(8) ستي بالمخ : لحم || تن ملتلا؛ د ماس : لصإ|| س سفنلا : سفن )١(
 مهد( نيود اد :له (:) سدنإ : اذإ || ن « د هكاشي : سكاش || نال نأ ؛ د ال

 ... هم (/و0رحك) ن لئاق : لب || ن اذك : كلذك (0) س ماسقألا : ماقتنالا ||

 :ناضغلاف|| اس : هيف () اساس : هنم 2... ناك نإو (9) ماس : ماقتنالا

 س كانه : كلاهف||ه © ن © م ©« اس « د هبسانم : هلباقم 603 ن نابضغءلل ؛ د نابضفلا

 م 6 ن © م« اس ©« د قفاتبشش :٠ قاتشملا || نع(« د :«  صضارتعالا )١١(

 ب لوقي: لاقي || ه6 مع اس و س « ب امم زإف : ناك انف || م تناك : ناك (0)
 ه6 ن ع سولت : ماس || ن « د بضغلا : ضرفلا || ب نم : نع || اس ىروي : ىدؤي )١4(

  :ايرغ ..00 قوت )١١( اس كلذب هبولطم : هبولطم كلذب || م ححصيل : حصبا )1١(

 م« اس « مي نأ نظي : هنأب نلفت || ن ء د نطف : نطفت || نس بولطملا : بيرقلا || ن « د
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 هب هجوت ملست اذإف . ملدتلاب خوسو هك اشملا تكرت كلذك سعألا ناك اذإو هج يال

 عفا هام ايف صيدا ىفرط ىأ بيو لا فرعي ال نأ باباا اذه ىف فاملتلا نمو

 ن٠ ريذختسملا لوقلا ىف مدق اذإ اصوصخو « ضي وفت لاؤس لأساذإ كلذو « لئاسلا

 كدنع مدقملا وه ظفللا ىف ادم مدقملا نأ مهوأأ ( هعذس ام رجتأو « هةعفشت ال ام نيؤرطلا

 ىل<أو . لئاسلا ىلإ بحأ وه ىذلا ىناثلا فرطلا مس و هميلست ىف دكانيف « تابثإلا ىف
 , هديريال ىذلا فرطلا ىلع رجا لعجي و ؛ ضيوف ريغ نم رجح لاؤس لأسن نأ اذه نم
 ؟اريخ ةذللا تسياأ :لأستف ؛ ريخ ةذللانأ كل مسي نأ رثؤت تنكو ؛الئاس تنك اذإ الثم

 ؛ ريخ ةذالا نأ كل ملف هراكنإ ىلإ بيدا ليويق ؛ كعفني اذه نأ كلذ كلعذب مهوتن

 . ادمحو ةرهش رثكأ صيقنلا فرط نم فوذ ا ناك اذإ اصوصخو

 « بولطملا وه سبل ائيش جتنت ىلا تامدقملا مسنت نأ ملسألا ىف ةعفانلا ليحلا نمو

 نوكي ذإ « بولطملا ىلإ هنع لمتدي مث ملستيف « بولطملا ىلإ هنع لقي نأ ندحي هنكل

 . الثم بولطملاب هييشلاك بولا لا كح هكح

 « مهفتسملاكو « هيف ككشنملك لاس ام لأ نأ بيها جارد_:سا ىف عفانلا نمو

 اك ؟ ةداماسالاو ملعتلل كلذ سمتاملاكو « فاصن ناو لدعلا ىلإ لئاشكو © بيرتسملالو

 لي ىتبلاغمو ىتجالم ةقي رط ىلع ال اذك ىف كدنع ام ىل نيبن « جالا كرتنل : لوش

 ضراعي هن اك لئادلا توكي نأ بجيو « هسفن ىف هاد صمألا نوكي نأ بجي ام ع

 : ضي وغت )0( ن « د لعفني : لئاسلا عفن («-؟) تناك نأ | دنيا وفو 6

 [|ن « د كءفن : هعفني || ن برقأو ؛ د ترخأو : رخأو (5) ن « د ت.ءدق : مدق || س ضي وفتلا

 || ن هدس : همس (1) م هدنع ؛ ه © سادس : كدتع |! ن تمهوأف : مدوأت ||

 م6 باس :رجحلا(07) ن لمعو : لمعأو ||! ن « د كيلإ : لئاسلا ىلإإ د - : ملبو
 س سيل ؛ هن « اس « د تسيل لس : ةذالا || سناك : تنك (8) ن « درج#

 هتم لقتني مث لست )1١( س ل : بولطملا و» سيا || ن « د مات' : ملدنلا 001(
 نايف :ام || د - : لأس ام (14) 2 ىشلاك : هيشلاك 6 م6 سا : نولاتملا ىلإ

 ند. ىجاخ بيس + بالم ةقي رط لعب || م6 اسيوط: ةقيرع | اسالا : ال ]| نىلإ و سس :ىل |! اسنيبف :نييف )١١( ه6 است« ساكو : 1ك )٠٠(



 35 لدحجلا

 بجي لب « ديع سيل هدقشنو هتلق ىذلا اذه نإ 6 ال : الثم لوقيو « هضقانبو « هسفن

 هل مياستلاو ء هتدءاسم رثكيو 4 هبح مهني ال نأ ىلإ ابوس اذ _ه ريصيف هنع عجرأ نأ

 .. ةماساب

 ءاذكب ترح ةداعلاو 3 اذك ىلع سانلا مح : لوب نأ مياسنلا ف ةدفانلا ءاسثألا نمو

 1 هراكنإ نع انم> عماسلا ثروب أردو نإف

 مث تفولا ٌّق هادعتب ل 6 ةليعب ءىذ مياسن لع اديدش | مرح رهط دل نأ كلذ نمو

 «.ةنلا طولا ىف تظات

 لوأ ىف نورسعتملاو « جممفاص مهنمو « رسعتم مهنف ةفلت نييلدحلا عئابط نأ ملعاو
 اليلق نورتفي مث « قاقشال ادادعتسا دشأ ذئنيح مهنا « ادحج رثكأو ارم-مت دشأ مألا

 مه سمأف نوفلصلا امأو . مهن. ةدمملا است رؤي نأ بحي ءالوهف « مالكلا لاط اذإ

 مهياع نوبي هنأ نورهظي لب اوشقاني نأو اوبلصتي نأ نوفكتتسي مهفلصل مهناف « دضلاب

 اصومعخو ؛ مياستلا هبجو, أم ةبغم نع صلختلل مهيتأ" نسح نيقثاو ءىث لك اوماسي نأ

 « نابجتسالا نيعب اوةمر ءادتبا اودقان اذإ مهناك « ةيْفخ ةجيننلا ىلإ هتيدأت ناك اذإ

 ناح اذإف « مازلإلا ىلإ نومزلم مهنأو « ةرساعملا ىلإ مممجلي قانتخالا نأ ممب نظو

 . ءاج# دعب مه نيحو « سهألا ءدب ىف ةدمعلا مهنم ماستسن

 ناس :الإ|داءاننت-ا : ابس | ماذإ : نأ(؟) م«ب نأل:نإ|| دس :ال(١)

 اس ددعلا : دوعلا (7) ن « سلب : ملس (1) ن هبلسو : هل مادتلاو || ن راؤيف :رؤي م( ؟)

 |! اسءد ©« ب باط: لاط (8) داس :ذتيح (9) س دشأو : ثكأو(9)

 م« س « ب اوفلصتي : اوباصي )١١( ن ءافلصلا : تروفلصلا || ن « د امأف : امأو

 ناس : ءادتبا(١) ن « د امع : ام ةبغم نع (1١؟) س ىه اوروظي : هنأ نررهظي )١١(

 |! م © ن « اس6 سا« د6 بهي :مم(4١1) م قامحت:..الا 3 ن « د ناسحت ءالا 4 نابجتسالا ||

 مهرطضي امإو لح : مازاإلا || ه« اس ٍس « د «© نؤزوزلم : نومزلم || ن ؛ اس «© د ةرشاعملا : ةرماعملا

 , ياس : نويعصتيو نورك اشي كانه( )١6 || م « اس « د ناخ : ناح م مازلإ فوخ ةشقانملا ىلإ

 8 | [ ققحلا - متت وأ متسن اهلملو خسنلا ميم ىف اذك ] : /تسن 50(
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 جيورتب و « لي وطتلابوأ« هب عفذي ال ام ليلحت اضيأ ةجيتنلا ءافخإ لواحي نأ ىغبنيو
 ةلب ىف هنأاكو « هب عفتنم ريغ هنأك « هتلمح ىف هطلخجب راكتإلا نم ابيرق ناك درفأ وا هليبس ام
 ؛ ةجيتنلا ءافخإ ىف ليق ام اذهف . رجضلا كلذ ىلإ اعد امبرو « جورقيف بابسإلا
 . امهتملع دقن « نارخآلا ناهحولاو

 هطلخب || اس ناكف ؛ن « د ناكو :ناك || ب اردرفأ : درفأ )١( تن حعيورتثو : يربو (0)

 ما : رجضلا( ؟) مه هلملخم ؛ اس هطاخعو



 م١1 لدحلا

 ىلاثلا لصفلا

 ءارقتسالاو سايقلا لاوحأ ىف اهرثكأو لئاسلا اياصو ىف (ب) لصف

 هيف ببسلا ءاطعإو لهس و هيلع سايقلا نادجو بعصي ام رك ذ هيفو

 . ءارقتسالا ماوءلاب هبشأ م م نيذلا عمو « سايقلا نيلدغا عم لمعتست نأ ىغبنيو

 ىلا ةيلكلا هد ان[ «ار نال لاقتنالا هيف بيدا هب هياثنملا ىنعلل نكي مل اذإو

 ىلع امأ . بيجملاو لئاسلا ىلع مالكللا شوشتيف « هعوذوم تحن ةرشتنم تايرقتسملا
 دارب [:] أيهتي ال هن الف « بيحملا لع امأو « ةيلكلا ىلإ لاقتنالا هل أيبتي ال هنإف « لئاسلا

 هلابو . افلام ايثزح هتل نم باطي ىت> هيف تكرتشا ىذلا ام ملعي ال ذإ « ةضقانلا

 « بولا طلغو لئاسلا أطخأن « ةءاشتم ريغ رومأ ءارقتسالا ةلح ىف اضرأ لخدأ امبر

 مقو ام ىلع لدو «٠ لئاسلا أرقتسا اذإن . مسا هل عضوي و ىنمملا كلذ مسرب نأ بحي لب

 اذهو . ماسي وأ ةضقانمب ىنأي نأ هيلع لب « ملظ دنتف ةيلكلا بيوم لسن مل مث « هباشنلا هين

 دروب ام نوكي نأ لدحلا طرش نه سبل ذإ ؛ ىلدج ءارة:سالا نأل « طقف لدحلا بسحم

 ريثك ناك ام اذهلو . روهمثملا بسحم لب « ةرورضلاب بواطلل ابجوم لوآلا نم هيف
 ال نأ زوجي و تربتشاو تابق اذإ ةادج ريصن نأ زوجي ةبجاواا ريغا قرطلاو عضاوملا نم

 « هل اريظن ناك اذإ « اذكزاحل اذكزاج ول مللوق لثم كلذو « رهتات مل اذإ ةيادج نوكن

 هرياظن ىف زاج « كح ءىش ىف زاج اذإ سيل هنإف . ألا سفن ف بجاو ريغ اذه نإف

 مزا اذإ لو ؛ بجاو ريغ اذه نإف « اضيأ كمزاي دقف اذه ونمزا نإ ملوق كلذكو . هريظن

 :  هب|| ب هباشملا : هباشتملا || ن « داذإف : اذإم( ه) م © بءاطعإ : ءاطعإو (؟)

 ما«ب ةرتشم : ةرشتم(1) م - : ةمدقملا ىلإ ءارقتسالا نم || د س : هيف(ه) نعد

 :اضيأ(و) سءاب :هف(م) اس هنإف : هن"الف|| ه « ن هن'الف: هنإف(70) نس : لع(9)

 ؛سررتتسا : أرقتسا | نعضويف :عضريو(١1) 2 نءدنع:ريغ || اع« ب هيل
 ءد هضقانمي : ةضقانب || هس : مثأ| مدباثتملا :هباشنلا )١١( 2 منعم : عقوام || اعىرقنسا
 بد :هريظ(5١) دارظن:اريظ || هملوأ:ملاذإ(١٠١) ساذإو:اذإ(84١) هءاس

 مالو :ملو || ص اس : بحاو ... كلذكو )١07(



 ىناثلا لصفلا  ةعباساا ةلاقملا 325

 لقت ملو « اذك ىف اذك تلف مل ملوق كلذكو . لوألا مكح كرت, نأ لوألا مزلي مرخآلا

 كلزكو . الطاب اذد نوكي نأ بحو كلذ لهي مل اذإ سيل هن « هدرط ىفودو « اذك

 نكلو . تدروأ ىلا ةجا ةدهع نع جورخ كلذ ىف سيلو « ىرخأ ةج< ةجحلل ضراعملا

 ىلوأ ءارقتسالاو . ةيرورض ريغ تناكنإو « ةيلدج اقرط تراحم ترهشا اذإ هذه

 محلا نإ لوقي نأ ىلدحلا بيجلل سلو . لدإبا م> ىف هبجوم ىلإ عجب افنرأ عملا

 لوأ ىف ايعدم نوكي نأ الإ اهكح سيا اهريغ ىف مكملا نكلو . تلق اموه تيرةتسا اهف
 ىوعدلا ىف هنم قبس الوق اذه نوكيو . فلاخنلا ود هدحو هيف فلتؤللا دحاولا نأ سعألا

 لك نأ ملسملا نه هلأ ىعدأ دق نوكي اي « هيلع الماع ءارقتسسالا نوكي الذ

 ةدهع ن ملخت « اذه لاق نإف . ةينزنالا الإ لوأب سيل هنإف « جوز ددع

 كارتشاب ىلا ةضقانملاو . هعم ءارقتسالا نم دروي ام لئاسلا عفني الف « ءارقتسالا

 نأب « ساسح ناويح لك نأ نيبيا ىرقتسملا ءارقتسا ةةانم لثم ةيدر مسالا

 رومتملا ىف راصف ىفذل مسالا ىف كارتشا قفتا 'مرو « ساس سيلو ناويح روصملا

 نأ ىغبلي كلذكو . ةضقانملا هذه لثم « هلثم ىف جوريو قف ذئنيف « ىنعملا ىف اكارتشا

 ضقون امبرو .!ملإ مجريف كرتشملا مسالا ىناعم ليصفت ىف ةاطعملا تالآلا رابتعا ىف ره:

 « بولطملا لجأل أرقت_سملاو « بولاعملا معي ضقنلا دعب صرصختلا دجوف « ىرقتسملا

 .نراويح لك : لاةناكاذإ الئم . ضقنلا ىلإ تفتلي الو « صي هخبتلاب برحملا قاعتف

 اسهارم ىرجاءو « ناسمإلاو سرفلا ىلا ةينارةتسا تايئزج دروأف لفسألا هلل كرحب

 ه هقرط :هدرط (؟) نءمءاسءد س: ملوق|| ساذكو:كلذكو || ب همكح : مح )١(
 :تدروأ || نيد ةدمع : ةدهع || ب ةجحل : ةجحب || ه« م « اس « س « حب ةضراعملا : ضراعملا (*)

 سرظني : مجري ( ه ) ن«م تراصو : تراص || ن « د ترمسا : ترمتشا ( 4) ب تدرفأ

 مالو : الف(8) ه«ساذه ريغ : اهريغ (5) م برحملا : برجلل || ن « اس ةبج وم : هبج وم ||

 - :هلثم(0١) مس :كارتشا||د امي رف: اهرو(١؟) نيد :اذه(و) د_:الإ(9)

 م( ن «م4 سي دمجريو : محريف|| ن دمحم : رهمتي )١4( ن « د كلذكف : كلذكو || نء«د

 لك نإ : لك || ساس : بكراك (15) م رقتسملاو ؛ ن « د ىرقملاو : أرقتملاو )١6(

 م 4 د هلا رقتسا : ةبلا رقتسا || ن 6 م « اس « س «د دروأو : دروأن (:0) ه6 نعد



 ضدي لدحلا

 ( هتي.رةتسا اهف قلطملا ناوي-ا ىلإ جاتحا تسل ىنإ : لوقي نأهلف « حاسقلاب ضقونف

 دعب قرف كلذ نإ : لوقي و اذه مع نم سانلا نمو . ىربأا ىشاملا ناوملا ىلإ لب

 تايرةتساا دروأ اذإ هنإف قيقحتلا دنع سأب كلذ ىف سيلو « هيلإ تافتلا الو ؛ ضقنلا

 هت تناك كرادتت رصق وأ « ىثاملا ظفل رىذ نكي ملو « ىشاملا ناويحلا ةل- نم

 . ةجح ريغ ةجحا لعجبال اذهو « هب ظفل ايف طايتحالا نسحي مل هنأ هيلعام رثكأو . ةعأاق

 « هل ناك املع قراف دق اهلك تاي رسم دروأ اذإ هنأ اذهل لوألا ميلعتلا ىف دروملا لاثملاو

 : لوةيف « مولعملا ريغيل ملعلا هقراف نع ضقونف « سان ملعلل قرافم لك :لاقف ؛ ايسان ناكف

 مظعأ لاق اذإ كلذكو . مولعملا تابث عم ملعلا هقراف نم باب نم تايرقتسملا تدروأ امإ

 ةلخاداهئإف «ةحصلانم لضفأ ةقلا | لاك نأب دنوءف هل ىرقتساف نيصألا مظعأل نيدضلا

 حييقلانإف ؛ ةثيحلاءوس نم ةءادر دشأ ضرملا نكل « ةليضفلا ىفانم اماع دئاز كلذو « هبف

 امههدحأس لو ؛ نينيابتم نيئيش ىف انمالك امئإ : لوقي نأ هلف «هنه رش ضيرملاو «ةئيطلا ءره

 الوبقمنوكي نأ بحي دانعلادعب زارتحالاف « ةقلخا لا ىف وه امنإ ةحصلا نكل ءرحآلا ىف

 قدصي هعم ىذلا طرمشلاب دروي مل اذإ ضعبلا ىف ةقداصلا تامدقملا ىف وه ا اذه رثكأو

 : لوقيو فيزي ام نامز ىف روهشملا هفي ز اذإ بهاملا اذه نأ لع . قطنلا قو ةقيقحلا ىف

 سيل كلذ نإ بيه لا لاقف ب عنش ىلإ ىدأتو فلخلا نم ىلدحلا هلمعتس نأ ىلوأ مقتسملاو

 سايق وأ « هّصانش هب نيبب سايق ىلإ امإ جاتحاف «عاضو هيعس لطب نكمم وه لب « منشد

 ميلسنلاب الام ريصي ام[ لاما سيلف ناهربلا ىف امأو . هسفن 'بولطملا وحن هبوحت ميقئسم رخآ

 : تافتلا الو (5) ن « د قرفلا : قرف كلذ (؛) سد :واذه...لوقينأ(0-١)

:رصق وأ || اس ةظفل : ظفل || سس :ركذ || دل: مو (4) م سيل : سيلو || د تافتلالاو
 اس رصقف 

 -س؟ نأ م « دريل :ريغل || منه :نمي (07) ماذإ ل هنأ(ه) م ةفلتحم : همح ||

 : ىرقتساف || د ةعألا : لتعأل 5) ه6 نءمءاسءد« بدهباب:با (م) ها ءاس

 هل طفلاب : هليضفلا ىفاني | « د وهو : كلذو )٠١( م أرقتساو ؛ سءارقتساو ؟ ن « اس « د ىرقتساو

 ن « دهل لوقتف : لوتي نأهف || م« س ضرملاو : ض. رملاو || ن :  ةعرهلا ءىم حيبقلا نإف )٠١( ن ءد

 ||ه « س ةحصلا امنإ: ةحصلا )١8( م نينيابم : نيئيابتم || ه نإ : امنإ || م « سهل ل : لوقي )١١(

 ءاص ضقنلا : ضعبلا )١7( أس ىف إس ؛م لاكلا : لاك || اس :  ىف||إه « ن « م« د ىه : وه

 « س ىف وأ : ىفو ( :( ه6 سدجوب ؟ دروبي || ن دروتسملا ذإ : دروي ملاذإ || 3 ضيقنلا ؛ ه « ن

 م: عش(6) ن « د افيزت؛ اسء«بافياز : فيازي || ماس :ام || نء«د ىلعو : ىلع || هعمع اس

 امس ؛نءد اماف: امأو || مءس س :وحن )١0( ن «د جانحاو : جاتحاف || د هعنش : هيعس )1١(
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 ىباثلا لصفلا  ةمباسلا ةلاقملا 01

 فاحللا سايق ىف لمعتسا سعألا سفن ىف الاحم ناك اذإ لب « كلذ ىلإ هيف تفتلب وأ

 صألا كيملد لوط امبر هين هلل كلاعتسا نإف « لدحلا ىف لاحلا كلذك سي'و . ىناهولا

 اذإف . ايناث بولطملا ىلإ هنع لاقتنالا فاكتت مث « الوأ لاحم جاتنإ ىل, هيف جانت كنأل

 كلذ نأ ركأ هءضو داسف ىلإ ىدؤت هتلاحتسا هميلست نأ بيلا سدحو لالا تحتأ
 ناغ كلذ نا نين نس تلك نإ .عاكتراو كيم نطل« اكل لبر +: لع
 لوألا ف كذخأ كافك كلذ كنكمأ نإو . كبعس نالطب فالتت مل كل كلذ رمتس مل نإ

 ىلإ قبسألا نأ الولو . انوه بولطملا كل جن ىرخألا ىلإ هايإ كنرقو « لالا ضي
 حالو ام سايق نهذلا ىلإ قبس ابر لب « لالا ضرقن تقو لك ىف نوكي سبل نهذلا
 نهذلا ىلإ قبس اذإ امأو . عضوم لك ىف الطاب فلخلا لاعتسا ناكل « لاحا ىلإ, ةيدأت

 ةلاحتسا لست نأ ىلإ تجتج ا نيح انههو . لاحم فلللا ساؤ ف كتف « اعم هضيةنو لاخلا

 كلايخ ىف كلابب ارطاخ لاحلا ضيقن ةح ىلإ كرظن راص دقف « سايقلا دقع لبق لاحم

 نم ادعم ميقتسم سايق كدنع ناكولن . ةتبلآف لأنا ىلإ جاتحمال ذئنيف لاح ىلإ كرظن مم

 سدح نأ ريغ نم هتامدقم ماسنت نأ كنكمي ناكل ىرحأ ةدام نم وأ « هنيعب فلاا ةدام

 ( ةجيننلا تمزل اهتماست اذإف ةجيبنلا ءافخإ تامعهتسا اذإ اصوصخو « اه.زاي 1: بيحلا

 ضي ملست نأ ةداملا ىف فاخلل كراشملا ميقتسملا سايقلا ىف كذكمي ناكو ؛ صمألا ىضقر

 ببحملا تنطفأو « لاحم هنأ ىلع لاحما تدروأ اذإ امأو . هتبقاعب برحملا رعشب الو لاحما

 , كلذل نطفي ال نيح اهباء مدقي مل امير « ةمكاشم نآلا كسكاشن نأ دعبي الف « هتبقام

 لام سا : كلامتسا(؟) اس سارقلا : سايق || ص لمعتساو : لمه سا || سصدب: هيف(١)

 (نء د :فلكت' || نءد لاحملا ؛ لاحم (") نءاس ؛ هيفإ| نيد فلخلا : فلخت || ننمىد

 : كنكمأ(5)  نكلذر:كلذ (ه)  ه ةلاحتسار ؛نءددس :هلاحاسا ( 4) م اس فلكن

 :فلكف(١٠) هامأن:امأ,و|| مس :لامسا(4) نوءدجنيف؛جال() سنكأ

 ن« درص : لم نأإ| م اهه: انههو || ند :لاحم )٠١( ن « د كفلكف

 : كلايخ ىف || .س :  لاحملا .... دقع لبق )1١( ص لاحاسا : ةلاحاسا ||
 : الس ):١( اس دعم امإ ؛ ه « ص « د ام ادعم : نم ادعم (١؟) ندع( واس

 داس :نأ || ن « صع د ناكف : تاكر )١١( ه اهتيلس ؛ ص اهلمم'س| ؛ ن « د اهلس

 ل :نيح(10١) مهتسك اشف : ةكاشم ١ )١0( ن هتبقاع: هتبقاعب || "بالف : الو(11)
 نءدم:الإ| ب



 م لدملا

 وه انهه عنشلا نإف « سمألا سفن ىف عنشلا وه « انهه هركذن ىذلا لاحنا نأ ملعاو

 نوكي نأ ةيلكلا تامدقملا ءاعدا لات نأ بجنو . قحلا وه انهه رورشملا نأ م « لاخلا

 « تايئزحلا ىف ادرطم اف محلا نوكي و «دانعو ضن اهعم دجوي.الاتلا تازارت>الاب ةزرحم

 . مياستلل نعذأ ةضقانملا تدقف اذإ هنإف

 نالف ناك اذإ سيلأ : لاقي اك « اعم ةجيتنلا ىلعو سايقلا ىلع لمتشلام لئاسملا نمو

 نإف « ألا رثكأ ىف لمعتس نأ ىغشال امم اذهو . اذك اذكف « ازكرآ نالفو « اذك

 . لحن لب سايقلا دقعني الف «راكنإلا اهضرعف ةجنلاو تامدقملا نيب ام ةبسانم فشكي اذه

 اييلط سايقلاب تعنشو « اهميلست بولطملا تامدقملا نع لئس اذإ نم سانلا نمو

 . ةهللا هذه ىلع مهتبطاخب سأب ال ءالؤهف . بجاو اهمياست نأ اهب سايقلا نارتقا همهوأ

 وه ءاشألا ىأ نعو « وهأم نع لاؤسلا سبل هنإف « الدج تماع م« ىلك لاوس لك سيلو

 « لئاسلا اهلمعتسي ةظفل فاشكتس ال امإ : نيهجو دحأ ىلع نوكي نأ الإ مهللا « ايلدج

 لاؤسلابلقي نأب ؛ ضيقنلا فرط دحأب ةبلاطملا ليبس ىلع امإو « بيجلل وه اذه رثكأو

 ديدحتلا لمجي نأ كلذو « ةيهاملا ىلإ ريشت لاؤسلا ةقبقح نوكتو ةيهلا ىلإ ةيهاملا نع

 هقوشتي ىذلا هنأ وهريإلا ةيهام نإ لوقت له : لوقيف لأسي نك « ضيقتلا فرط ةمسق ىف

 . دم مل ارو « دمح امب رو ؛ ريغ ال ةيهاملا جردتسي اذه نإف ؟ لوقتال وأ « لكلا

 هنأك نوكي و ؛ ىه ام ىرتف لكلل ةقوشتملا ىه ةذللا نكت ل نإ : لوقت نأ لثم اذهو

 :ةزرحم(6؟) د ؛ انههروبشملانأ ؟لاحلا وه(م-5) ن « دلاحملا ال ل : عنشلا )١(

 ضيق : ضق (6) ه« م« اس تازارتحاب ؛ن «دتازارتحالاف : تازارتحالاب || ن«م« د ةدرحم

 : سبلأ ( ه) س نع : ىلع (ه) ند ملسنلا ؟ب /سقلل : ملستلل ( :) ه6ن«م( اس(« د

 سادس :الإإ| ماذكر اذكف : اذك اذكف || ن « د اذكر : اذك |ذكف اذك رخآ نالفو (5) نعد سيل

 : سايقلاب || د : اهلس : اهمدت (8) س لدحلا ؛ ن « د رثكألا : مألا ||

 [[ند :ود || مئش : ءايشألا )6١( مه( م « أم © س ةلجلا : ةهملا(6) ب سايَقلا

 «سءب ذأ: نأ || مد :ره(0١) ت « د نيهجولا : نيهجو|| ن6 د ل : ىلع

 ها الا . دك هيت امم رش امو اس ©« س « ب تلفب : بلقي || م « اس

 : جردتب || ل : لوقت (0١)م :  هنأ || د :وه )١4( اس - : ضرقنلا . ... بلقي

 هيادلبا ماوملا ضعي: لمضتعا "انهو هن ع دق حو « عن ظنك نرحل نع || وانعم

 : ةقوشتملا (15) ار 106 م اهي ساجر ها ايقوو || مغ عانس غور اكشنالا ليس لع

 م ةناكف : هناك || » اس لوقي و : نوكي و || س ىلكلا « لكلل || م ةقوشمل
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 ىناثلا ىلصفلا  ةعباسلا تدلاقملا ما

 مهفت مل نإ : لوقت امو . رخآ دح امل سلف « اذك ىه ةذللا نكت مل نإ لوقي

 نم اذهو . كارتشالا ىنادم ىلصفتل ابل هريغ اهنع مهفت ليف « ةذللا نع اذه

 ىلع نيد ا نم حالطصالا عقو نإ هنإف . دس#لاو ةربشلاب قلعتت ىتلا عضاوملا

 ىيمزلي الو « هرسفأ الو « كل هلوقأ ال ءىثوه : لوقي نأ بيجمللف الإ و « لبق هلوبق

 لام ىف مالا كارتشا راهظإو : رحخآ د داربإ لفكتو بيحملا دءام نإ هلءلو . كلذ

 ءىش ميلسف ىلع اصر لئاسلا رهظي ال نأ بيو . وهام فاصنإلا ىلإ ناك ةذللا ةظفل

 ريقف وه ذإ هتعاضب ءاجزإ لعو « هز ىلع لديو « جاجللا هبحجم ىرغي كلذ نإف « هنيعب

 « ةمداملا كلت نع ىفاحتي نأ رسعتي هآر اذإ بجي لب « اهنايعأب داوم نع الإ هل سايق ال

 . ةروك ذملا تاهملا نم ةفيطل ةه> ىلع اهدواعي 9 ( رحأ ىشث ىلإ اهنع فرحنو

 كلذ عوقي نأ ريغ نء « ملسن دعب ملسو « لاؤس دعب لاؤ- ريركتب عولولا نإف كاذكو

 نم ناكملا بيرقوه 1١ الإ بااطملا نء نمضتي ال لدحلا نأل ؛ ىدروه « جاتنإلاب
 ,ةيماع بلاطم ىهف ادج ةريثك تامدقم اهلئاوأ نيب و اهنيب ىتاباالدملا امأو . تامدقملا

 عضولا لاطبإ ىف لئا لا اهم عفتني ىلا تامدقملا نذا نوكتف . فل ايف اذه تملع دقو
 امإ رهف « دا كلذ هب ازو' # لاؤسلا ىف نعمآ نف . ريثكلا كلذب سبا ددع ىف ةدودحم

 كلذ نوكي نأ ىلوأ لب « لدا نع جراخ لبس ىلع بولطملا ىلإ لئاسملا كلب ه+وتم

 رهظي نإ نم ابره كلذب هلوط. و « هدف. ملام لحق و « نامزلا لذش ذاه امإ و ؛ ايلعت
 د..تعي نأ بجي ام هريكذتب هبط جمس نأل اعقوتو « بولطملا ضيق: جاتنإ نع هروصق
 : سايقلل مداع لاخ لاخلا ىف وه ذ ( هلق

 ءبدم: اع (8) دالاقي :لوقت || ءسادكه: انك دس :ىه]| مسن نت ل(1)
 ن دعاس : دعاس || م س : نإ( ه) ن ىه : وه|| نس :لبق(4) دبلط : ابلط || ادم ؛ د

 : هبجم )/١7( أس « نسم د ملت : لس |[|هءسةصرع :اءهح(5) ه6 اس «د راهظإ وأ: راهظإو ||

 ملاؤسلا :لاؤس(١1) سواجي : ىفاغيإ| نس : بعي|| د - : لب (41) -بدبيجلا
 سدس : لئاسلا )١18( 0 م ضمت. ؛ د مضني : نمضتي || م هع ؛ اس« سعب : عش نأ ||
 تدل رم سيو | سف حاسم سما لضارجر ٠ .ةسقد هع 1

 د :  لاخ || د هركذتب : هريكذتب || سس سس : جمس (10) م اعقوت : اعقوتو )١10(



 ضحي لدملاا

 لاوحأ ىه رومأ اهنأل امإ « اهياع سايقلا ةفداصم ىلدحلاا لع بعصي. ىتلا رومألاو

 حال تدح اذإ !منأو « اهدردح تفرع اذإ املا وحأ ةفرعم نم نكت اإ و « ءىدابملا
 نأ ذئيح نكمأف « رخأ عضاوم ىف تملع ام « اهضارعأو اهلاوحأ اهدودح ديدحم نم

 نأ ءىث لوأ جاتحتف « اهدح لياو « اهديدحم دعب ىنعأ ءاهاوحأ ىلع سايقلا لمعتسل

 . ىلدجم سبل ةيهاملا نع لاؤسلا نأل كلذو . بعءص دودحلا ماسنو اهدودح ملستت

 فرطلا باجيإل ضرعم روكذاا١ وحنلا ىلعو « اضيأ ضيقالا ىف رظن دحلا نع لاؤسلاو
 . دحلا فرط نود لبافملا

 دحلا مس ملو بيحما دك ان اذإف . ادج لمس هلاطبإ و « ادج بعص دا تائثإو

 مسر ا! اضدأ لئاوألا نألو دحلا نع فشكت اعإ كلا لاوحألا ىلع سايقلا دقع عن

 هميمرت نوكي و « ةريثك ارومأ تناك امب ر امنع تارحنألاو ؛ امنع رخأتي اع سمألا رثكأ ىف

 . اهمسر ىف رايتخالا دلبتيف « رخخآلا ضعبلاب همرصرت نم ىلوأ سيل اهضعبس

 روكتت ةزاعتشالاو مسالا كارتش نم امف مق ام شوشت دق دودحلا نإف « اضيأو

 ةهج اضيأ بيحلا لهو « خدوتلاو ةجا داريإ لئاسلا لع رسعيف « هسفن دحلا مهن

 املد سايقلا ةيوءص نوكتف لئاوألا نم ةبيرق روءأ اهنأل امإو . اذبم زارتحالا

 , دحاو كلسم الإ هب نيبتت ىتا لئاوألا نيبو اهنيب دجوي الف لئاوألا نم امرق دشل

 ودو « دحاو ناسنإ ام «أ لع كليلد ناكاذإ كنإف « ارثكر.عتت دق دحاولا ة؛داصمو

 ل : ىهرومأ || سومايقلا : سايقلا || سا : ةفداصم || .س لدولا : ىلدحلا(1١)

 مامضارعأ وأ : ابضارعأو || مليلعت : لت (م) نءمءاسءدذتنيس ل :حال(0) اس :نكمت |
 باهتإلل : فرطلاب اجيإل(51) دنكمأ ثدحأ نإف : ذننرح نكمأف || ه « س نكمأو : نكمأف || ساس : 5|

 |ننأل:نألو (و) اساذإ و :اذإف( 8) م فرطلل

 : دلبتيف || د همست : ةهسرت || ن ضع :اسضعس )١١( ن اهبسرت ؛هءاد همسرت : ههسر || ب تارخأتملاف

 :ترخأ ا ارإ| سلوأ : ثكأ ١) .( مهو : مهر

 : ردك:ف || ه هيلع ل : مق اه || د شوش : شوش )١0( م دك يف ؛ س دلبتيلف

 0 ا ل ل و

 ةدّدل ةب وعصلا نوكت نأ : ارق 0.٠ . رومأ اهنأل ( هدح4١) | [||[سءيد«ءابادس:رومأ(.4)

 : هب|| د املي : اهنيب || ه«ء ن « مالو : الف )١١( ه(« م.« اس: ابلع(4:١) د برقلا

 داذإ + ؛م دس : اممأ]||د « درسعت : رسعتل (15) نم ايم
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 دهامسصس

 مهيأ ةدع ءالدأ كل نوكي نأ نم كيلع رسعأ سألا كلذ كنادحو ناكو « كنع بئاغ

 امتإف هذهو . ءىدابملا نع ةديعب ةرخأتم رومأ اهنأل امإو . ليلدلا تفداص دقن هتفداص
 نم ةذخآلا بهاذملا ةرثكاهدحأ : ةثالث رومأل املع سايقلا ةباصإ ىلدحلا ىلع بعصي

 هصيلخت ىف ىلدحلا لضيفف ضعبب اهضعب طالتخا ثلاثلاو ؛ اهوط ىناثلاو ؛ اهماإ ءىدابملا

 رخآلا نع اهتلمب نم دحاو هل صلخت نأ ىلإ هسفنل ةدمع هدارفإو «© هبحاص نع الك

 . بعص اذهو . هذ لضب ال اصلخن

 كياع .ذعت اذإف « ةرهشلا بسح وأ قحلا بسحب ءىدابم ءىدايملا هذه تناك ءاوسو

 هما ىف وأ هدح ىف لهرظناو « هفشكتساو هدح لاح ىف رظنان « ءىش لع سايقلا ةياصإ

 ىلعو « ةبترملا طاسوألا بلط ىلإو « ةمسقلا بلط ىلإ عزفاو « ةراعتسا وأ كارتشا

 . سايقنا باك ىف تمل ام

 دحاولا نأ حيحرصت الثم مزتلي نك ؟ ةجا ةفداصم ىف ادج عفان ديدحتلا نأ ملعاو

 ىنعم ىف نيابملا وه دضلا نإ : لاقن « هدح ىف هقح دضلا قو اذإ هنإف ؛ دحاو هدض

 وه ةدحاو ةهج نم دحاولا ةئيابم ةياف نأ دئيح نهذلا نطف « ةياغلا ىف ةئيابم دحاو

 نيطحللا ةبسل تناك ©« نيطحلاك ةبسنلا ىف زيحطسلا انفداصو « ةيسنلا ديد ىلإ انعجرذ

 نأب انماع ىف . ىرخألا ةهلبا ىف نيطحللا لاح كلذك ناكو « نيحط لا ةبسن ةهج ىف

 « د كليلد : ليلدلا || هدق : دقف ( )١ م« دوايإ : ألا كلذ || ساس : كنع(١)

 ةرثك (؟) د س : هذهو || هب ةديفبلا ةرخآ لا َرّوَمَآْلا :ةده ةرام وروما ان || ن « م6 اس

 س:ه(ه) ن « م « د لك صراخ : الك هصيلخت (ه -4) د هذخأل ال : ةذخآلا || د رثكأ

 ن هذه : هدح (8) د ترذعت : رذعت (7) س هإ لصي : هيف لضي (5) د كلٍ ه« ن2 م« ص

 : مرتلي || د5 : نك )١١( مد« نءام«د اس : بلط (95) د هسفن لل : همسأ ||

 بنظف : نطف(١) سلاق : دضلا نإ لاقف || د ىفوأ : فو )١١( داس : الثم || ن « اس مزاي

 : نيطلاك )٠116( ه « م « اس « سواحل :لاحب (14) م« ام « سس « بدحاو ةدحاو ||
 ىف نيطحلا ةبسنتناك || ه « ن « ملك ل- ىف(١١٠ ١ هءنء مغ اس « ص تناكف : تناك || ه نيطحلاو
 س ةهج نم : ةهمبا ىف || ه نم : فإ| م « د ثدكو : كلذك ناكو || د ةهجب لك ىف : ةهج
 خسنلا عيمح ىف ادك  نف : ىف || د نياهجلا : ةهخلا ||



 "4 لدحلا

 ام كح ىف نوكن نأ ىف اهيف ةلخادلا روءألا لاح نوكت نأ ىضتقت اهنأو « ىهام ةبسانملا
 تافيرمتلا عي نأ ملعاو . ةدحاو عالضألا بسن نأ انملع « ةدحاو الاح نوكتال نأو
 : ةروك ذل ةوخرلا هذه. لادتا ني طرقت امئإ

 « ةجيتنلا نم رههشأ نوكنت تامدقم داريإ نع لئاسلا فعضي نأ ضرعءي ام اريثكو

 ؛ بولطملا ححصوف اهراتخف « اهنم ةرهش لقأ وأ ةجيتنلا لثم امإ ىه تامدقم هل حولتف

 ( مست ال نا ضرعت ىه ذإ « اهححصيو اهيلع سقي نأ دعب بولطملا ححصي امنإو

 ناكل « هدشر بامأ هنأ ولو . لغش لك ىف اهنم ةمدقم لك ىلع سارةلا لحن نم عقيف

 ساقي ن أب تامدقملا هذه لثم قح نإف ؛ بولطملا سفن ىلع سايق دايترا ىلإ هدكو فرصي
 ناك ايرف « بولاملا لصألا حيحصتس لغتش نأ هب لوألاف ©« بواطملا قح وه ابملع

 عمو . بعتلا هعم ةياع فعاضتي ىذلا نيتمدقملا حيحصتب هلاغتشا نم هيلع نوهأ كلذ

 . بواطملا حيحصت ىلإ هيدؤي اسابق ىرخأ ةم اممم فلؤي نأ ىلإ جاتحيف هلك كلذ

 هبعت ناكل « لوألا بولطملا ىله سايقلا باطو « تامدقملا كلت نع ضرعأ هنأ ولو

 « سايقلا زرعل كلذ ىلإ رطضي نأ الإ مهللا « امهم ةمدقم لك حيحصت ىف هبعتك كلذ ىف

 دادراب هسفنل ىضري الف © هيدهاجم ىف غيلبلا ىلداا اءأو . تامدقملا كلت ةهج نم الإ

 .هانوتتذ ام لثم ُيسنالو  ةجيتلا نم عضوأو «ةملسنم رأ ةرومدم تامدقم ٠ ن٠ الإ تاسايف

 . ضرقنأأ فرط نم فرط لك ىلعو« سايق لك ضرءتس ن 22 الا ىف امأو

 عمج نأ معأو || دةبس : بسن )١( ناد : بس نأ... ةبساملا )١- 0١(

 ص ىلع : ند !| د به. : معذب (:0 داس : لاثمأ(0) || د عيمج و

 منأ هك + : امإو (5) سعد حق: جسق إإ ساس ءايثع | ه6 سابم + : لقأ (ه)
 س هلو ؟ دوظ : ولو | مبا : ل خت(8) د يال 4 ساءاد حصي : محم
 ن « د نأ ىف :نأ.(0) ١| ل :بولطملا ..٠.قح نإف(4-م) سد اايترال لصألا : دايثرا )0(

 د جان هنإف : جاتحف )١١( || ن بعلاب : بعتلا 0( د -- : هعم ا- ححصيف : حيحصتب ()

 م هبعتل : هبعاك )5*١( ه بلطي ؛ ن بلطف: بلطو )١5( ه امهعم : امهنم || ص س : ىلإ ||

 ن غلابلا : خيلبلا )+1١( مه زرعل ؟ دوعل ؛ د (؟زوفل) رونل : زوعل || ه«ن«يسءدابم : امبنم ||

 نا : فرط || دامأف : اأو (11) (قشي) نا قبصت : قسي || م ةللم : ةياسنم (16)
 د فرط : فرط ||
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 ثلاثلا لصفلا

 بيا اءاضوت هج لف

 نم دحاو لك نأ أدبملا اذه نم عمتسياف « بيمنا اهلثمي بحي ىتلا نأ اياصولا امأو

 ن٠ اديمم نوكي امنإ لئاسلاو . ديم ريف نوكي دقو « ًاديم نوكي دق لئادلاو بيجلا

 . ةردقلا ةهج ىرخألاو « لءفلا ةهج امهادحإ : نيتهج

 نوكي ىذلاو ؛ ربشأ ىه تامدقم نم شضايقب ىنأي نأف لعفلا ةهج نم نوكي ىذلاو
 لباقم همزل نأ ىلإ بيىلا ترطضا ةقايس همالك قاس دق نوكي نأ ةردقلا ةهج نم

 دو. سيل امث لمع نأ ةلواحم وه ايف هذافن نم ناكف ؛ ةدومحت تسيل تامدقم نععضولا

 نأو « فويسلا ن٠ ماوكلاب عطقي نأ هرادتقا نم غلب ن؟ « تادوملا ن. هريغ هلمعيام

 . ماهسلا نه لصعألاب بيصب

 ىذلاو . ةردق ةهج نم وأ للعذ ةهج زم امإ : نيتهج نم اديجم نوكي باويل ديلاو
 ود ىذلاو ٠ روهشم وه ال ًاماسمو روهشع سلام ميلست نم اعنت# نوكي نأ لعفلا ةوج نم

 ادرمم نوكي امتإ و . لادحلا رابتعاب وأ مازتلالاو عاطت#نالا رابتعاب امإ وهن «ةردقلا ةرجنم

 ملستيل ضيفا فرط نع لأس اذإ لب « ةصناغم هيتأيال مارتلالا نوكي نأ مازتلالا رابتعاب

 نإو « ىنمزل اذه تماس نإ ىنو : لاق هعضو لباقم وحن قوسملا سايقلا تاددقم هنع

 د :نوكي دقراد م (4) تنذاأو :نأ!|ه «د اهلثمي : اهلي || سامأف : امأو (؟)
 ل : همالك (0) دةردقلا : لعفلا (5) ه نم ل- : ىرخألاو || س نيذه : نيتهج ( ه)
 ام ع ه6 سامب : امم || س هلواحم : لواحم | دةدومه : ةدومي ( 8) س همزلي : همزل || م ن“

 ءانثأ ىف ىوتلا ىأ مهسلا لصعأ ) ن « م لطعألاب : لصعألاب || د باصي : بيدي )٠١( ن <« اس
 نع )١١( نوءم«سءداد :نم || نءم 6س(« دادس : نم || (دجملا - ىلا
 : وأ || س عاطقناب : عاطقنالا رابتءاب 0( امس ىذلاف : ىذلاو || صا : مياس
 ةصف احم : ةدفاغم )١4( ص  مازتلالا ... رابتعاب وأ || ن « م « د لدحلا : لادجلا || د امإو ل
 ن« م« اس« د لئس : لأم || (دجتلا ةرغ ىلع هذخأو هأجاف ةصفاغم هدقاغ) ه ةصفافم ؛ ب

 د هنم : هتع )١١(



 ضف لدجلا

 نوكيو . كلذ ىلو ؛ دوهشملا ملسأ ال نأ نم ىدنع رثآ ىنمزلي و دومحلا ملسأ ن الف

 . هفاصنإل « هظفحبام فعضل لب « هفعضل سيل مازلإلا معي نأ هضرغ ةلح

 ىلا قاسي نأ عنمب تاروهشلل هميلستعم نوكي نأ وهف « ةدهاجاو لادحلاا رابتعاب امأو

 مل اذإ ثيحح اناطم روهشملا لوقلا لعجت اطورشو افورف دروي نأ ارداق نوكي نآوأ « ةجيتالا

 فيقوتلا هنكمي نأو اهملسيال نأ هل نوكيف روهشم ريغ راص طئارشلا نم هدروأام هيف عارب

 . هتعانش روهظ هب مدبب طرش داريإل عنش ريف خيب وتلا ىف هيلع دروملا عنشلا اذه نأ لم

 نوكي ىتلا ةيداه.ا تارواحلا ىهو : ةيلغلا ىنسمي ةهجوملا تاضوافملا ىف هلك اذهر

 . لعفتي ال نأ برجا ىعس ىراصقو «لعفي نأ لئاسلا ىعس ىراصق

 « مازلجلا عفدل لايتحالا ىلإ اهيف ملا فرصبال نأ ىغبنيف « ةيضايترالا تارواحلا امأو
 قيل وأ لوألا ىلإ عوجرلاو « ناحجرلا حاضيتسال « ىناعملا فاشكتسا ىلإ لب

 . ةكراشملاب اضايترا

وهشم ريغ وأ «اعنش وأ اروهشم امضوظفحي نأ امإف بيمحم لكر
 دا كرب عنشالو ر

نم جتني نأ ىلوألاف « هسنج ريفنم جتني دق ناك نإو « هذه نم
 دق رورشملا نإف . هسنج 

 كي نكمي دق عنشلا كاذكو ؛ بذاك نع جن. نأ ن زكع قحلاك « عنسل نيبي نأ نكمي

 نأ بجي سيل روهشملا نأل كلذو . حلا نم عتبال ىلا لطااك سيل تاروهشلا ن

لطاب همزاب ن أ نكمأو « الطاب ناك ام ر لب « اقح نوكي
 وه امم لطابلا كلذ نوكي نأو «

 فر : ىلر || د دل : مسأ || دا : نأ || نناف : نالف (0) د ةبقنم : ةبلثم ( ) 1١

 ه مءضل ؛ ن © د هفعضي : هفعضل | هنو عنف اج م ضو ءارقالا مازلإلا («)

 بال ل : هميلت || ن لدحلا : لادحلا ( ه قل ه هفاضيالو : هفاصن الو || دال : هظفحيام ||

 :هيف (1) ن2 اس« د ىلع لس , ارداق (ه) دا مما : عني || د نأر وبلا : تاروبشلا||

 دا :هي إ| دا : هيلع || د- :نأ( ١ ه(«© ب فقوتلا : فيقوتلا || اسد

 44ه أسمها : ملا || د فرص : فرصي )0( داوحتن ىعمب (8) د ةعانش : هتعانش ||

 س حاضيإلا : حاض سال (١1 د نع عانتمالاو : مف دل || ص امريف : امو || م مهفلا

 باس : نأ || اساس : دق || سمشنل : عسب || د نيش : نيد )6( ه لوألا : ىلوألا ||

 (؟د ) ل : لطابلا )١0(

١ 
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 رومأ وحن قاست ةيلدهللا تاسايقلا نم ريثكو هنإف « ةعنش ريغ هيدابم تناك نإو عنش اضيأ
 نم جتنأ امير ناك نإ هنإف «لاعفألا داضت ةهج نم عناصلا ةينينثا تب“ نك ةلطابو ةعنش

 تش لطاب ىأ ريصي نأ نكمأو « اروهشم لطابلا كلذنوكي نأ نكمأو « لطاب لطايا

 . روبشم نم عنش جتني نأ دعبب الف « تقو ىفو نامز ىف اعنش

 قاس تايلوأب امنالطب نيبي نأ نكمي دق « ةعنش اهدادضأ ىتلا ةيذاكلا تاروهشملاو

 « ةروبشم ةلاحمالتايلوألا كلت نوكتو . سمألا رحثآ هنعىه جتنتف « ةجيتن دعب ةجقن اهيلإ

 روهشع سبل ام امأو . تارورمشم نع عنش جتني نأ دعبي سيل نذإف « روهش٠ ىلوأ لكذإ
 رثكأ ىف جاتنإلا ناك ذإ « تاعنشلاو تاروهشملا نع جتني نأ دعبي الف « عش الو

 مل ةجيقن رومثملا نعجتلي نأ نذإ دع الو ؛لوهجم وه امل فورعم وه امم نوكي امنإ سمألا

 . اذه حضتا دق ذإف . اضيأ عنشلا نم كلذكو . مذت وأ دمت ىتح «لبق اهل انوطفم نكي

 رثك الا نكل ؛ هفلاخم نع امهدحأب سيل ىذلاو « هفل اهم نع رومثملا جتني نأ عنتم< سيلف

 طيس امإ ىلدحلا سايقلا نأ ببس تاروبشملاىلإ ىدؤت ال تامدقملان٠ تاعنشلا نأ وه

 . مولعلل وه ام'إ  تملع ام ىلع  بيكرتلا ىف ناعمإلا ذإ ؛ بيكرتلا ليلق بك امإو

 اهمنيب ةفادملا تناك ولف ؛ ةديعب نوكت نأ رثك ألا ىف ىغبذي روهشملاو عنشلا نيب ةفاسملاو

 رومثملا ىلإ اهنم ريصملا نوكيف « صألا رثكأ ىف ال نطفل ؟ ةريصق ألا رثكأ ىف

 نم قل> نا ىلدحللا سايقلا لبس نعروج لدعلا نأو ريخ تسيل ةذللا نا مزلي نأ نكمي دق لح :هنإف( ) ١
 دق ل ؛ د لاغنشالا اندو َظ حيبق ىف الإ اهلمعتسيال هنأ لع نم ةردقلا ءاطعا ناو نسحي الو رك« هنأ لعب

 ةلاحم ال هنأ لعي نم قلخ نم نأ ىلدحلا سايقلا ليو ىلع ليمج لدعلا نأو ري> تسيل ةذللا نأ نم مزلي نأ نكمي
 دق ل ؛ م ناعنش نافذ هو لظ حيبق ىف الإ اهلمعتس ال هنأ معي نمل ةردقلا ءاطعإ نأو نسحيال مزلي

 نس ال فكي لاحم ال هنأ لمي نمقلخ نم نأ لدحلا سايق ليبس ىلع ليمج لدعلا نأو ري> تسيل ةذللا نك
 م « ص ريثك : ريثكو || ن ناعنش اذهو لظ نم حبق ىفالإ اهلمعتس ال هنأ لعي نمل ةردقلا ءاطعإ نإف

 د اس : كلذ || ب ل :لطاب (؟) ب مئانصلا : عناصلا (؟) د ةهلاحم ال لد : قاد |

 :الف (م) اسديءس : دعس () بذراع دقو : نركو (5) نرورشملا :روبش»م (؛)
 : روهثملا || سا : نذإ 0( ن جاتنالل : جاتنإلا || ن تاعانشلاو : تاعنكاو || ن « مالو

 مه نه + : ره )1١١( ن - : روبثملا || ن « م عني : عمم 001( م تاروبشملا

 :رثك ألا ىف )١4( اس مولعلا ؛ن « د مولعملا : مولعلا || ن6 مىف وه ؛ !-« ب وهوه : وه )١6(

 د امهم : انهم )١6( دا ءهيىصمألارثكأىف



 سي م كفو لدللا

 ةلوهحما مياتنلا اضيأ كلزكو . روهمشملا بناج ىف لاما كلذكو . ةريثك تاسايق تابيكرشب
 ةيسدهلا لئاملا لثم . ةريثك طئاسوب الإ ةرهشلا ةمولعملا تامدقملا اهيلإ لصوت املق
 روهمشملا نم بيرقلاو . اهملإ لصوت ال رثك ألا ىف تارورمشملا نإف « ءىداجلا نع ةديعبلا
 رثك ألا, هل نوطفملاو . ام هجوب هل انوطحخ. وأ « ام ةربش اروهشم نوكي صهألا رثك أ ىف
 بست وأ «ةفلطم ةعنشلاو ةرهشلا تذخأ ءاوس « مذلا وأ « نظلا دنع ام ادامحإ مدعي ال
 . روهشملا جتاي ال منشلاو ٠ عنشلا جتني ال روهشملا نأ وهرثك ألا نذإف . ناسنإ وأ موق
 دولا 5 بجي امعإ هنأل « ةليمح ةقيراد كلذ نكي مل عنشلا نم روهشملا جتنأ اذإو

 عنشلاو ناووشملا قه داو: لك وج. نيتها وه اهنقاوبويمشملا جتني نأ ىثبنيف « فرعأ وه امع

 هءذ وأ هدا ىلإ نظلا لمي سيل « هل نطفتأ نع ديعب وه ام ىلإ ةعرسب هنم لصوتي ال
 . رثك ألا ىف هلك اذهو . هجوب

 ءاقلطم سيل روهشملا نوكي نأ الإ مهلا« عنش رثك ألا ىف روماملا لباقم نإف اضيأو

 ؛ لابو لب رثؤمب سيل ىفغلاو « رثؤم ىنغلا نأ لثم . تقوو .تقوو « موقو موق بسح لب
 . تقولا كلذ ىفو « هدنع دوم رو,شموه نم دنع عنش هلباقف اروهشم هتلعج اهبأف

 . سكعلاب و « من عنش لئاسلا ةجيتن نإف « ارومشم عضولا ناك اذإف ؛ روجمم منشلا لباقمو

 طاع نأ ىغبنيف كلذك ناك اذإو . كلذك ةجّرتلا نإف « منش الو رومثع سيل ناك اذإو

 وكوب 6 ةعدو نكت نأل « تاعنشلا ميلست نع عفتمرف « روهش» عضو ةرصن دإةملا بمجملا

 ىلإ برقأ تاروبشملا لب « تاروهشملا نع جتني داكي نم تا سمأ لئاسلا جيت

 1 عنش ةرصنل الفكتم نأك نإو . هعضو ام ضقاأب نأ نم هعضو هر ل فتان

 « نالباقتم رشلاو ريالا نأ الئم كل ملسأ مل نأ دعب ىنإ : : لوقو « تاروهثملا مس

 هلإ لموت ام لفأ : الإ لصوت املق )١( اس ©« د نايبك اب : تابيكشب )١(

 : ألا ثكأ (؛) ه2 س مألارثكأ : رثكألا (ع) س طساوب : طئاسوب ||
 سس اذاهإ . اداحإ )(ه) د انرطذمو : انوانم وأ أ نس : دل : ام || ن © م ألا

 مد ةيلخ: ةلي> || مىف: نع || د :  عتشلانم روجشملا () 2معشملاو : عنشلا» (1)
 : هداحإ || دلال نع س « بلثمب : ليي || ن هنأ ل :هل(وه) انا :دعاو (م)

 ن ىف : فر )١1١(  نومىنغلاوأ ؛ ب ءانغاو : هاو | بءاغلا : ىنفلا )١١( سءداحإ

 دد : صأ )١١( د نم : نع )١5(  داذإو : اذاف || دلباقمو : لباقمو ):١(

 ةردلا : ةرمل || س ةمدقتم ؛ دافاكتم : الفكتم || د ةئواعم : ةرصن || اس -هنلا : عفن )١8(

 301 ماج درك اس ع واللا . ماوضاو
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 مءاسذإوس اذإ || اساهنأ: هنأ(؟) سادس :مل-(١)

 ثلاثلا لصفلا  ةعباسلا تلاقملا --5

 هيأر كلذ نأ ىلع عضولا ريصنب ناك ءاوس « نالباقتم لهملاو ملعلا نأ كل ملسأ تسلف

 نأ كل مسي مل اذإ هعضو رصنأ ىذلا نإ : لوقيف « هريغ نع هيف تاث هسفن هنأ لم وأ

 ةرصن لفكت اذإ امأو . ناريغ امهو اضرعو ارهوج نأ كل لسن ىتف « ةريثك تادوجوملا
 حاضنإ ىلإ اهنم ةفاسملا نإف « تاعنشلاو تاروهشملا ملسيلف 1 عنش الو روهشع, سبل عضو

 ةرواحملا تقو نأو « ةديعب ةفاسم نوكي نأ هبشن روبمشملا ىف هيف ىأر ال ىذلا سمألا

 ملستو روهشملا راكنإ حبقتساو اعنش اعضو رصسس ثيحب ناك نإو « هب ىني ال ةدحاولا

 نأ فرمف مدقت « عنشلا راكنإو « روهشملا ماست ىف هسفن ىأر فعضتسا مث « عنشلا
 . فاصنإلا نع لودعلل ةهاركهماسي امإ هنكلو . هرصني ىذلا عضولا لطبي هماسي ىذلا

 هيف ناك اذإ هميلست هنم داري ام ملست نع سمألا ءادتبا ىف فقوتب نأ بيجلاو

 هميلستب بلاطي اهف ناك اذإ و . ماهفتسالاو فاشكتمالا دعب الإ هنماسي الف « ضومغ

 مسالا كلذ ىناعم ددعف عربت ءاوس « هيف دوصقملا ىنعملا هرسفتسي نأ هلف « مسا كارتشا

 ال امع بيجي نأ همزلي ال هنإف « لئاسلا ىلإ هلفغج لب ؛ كلذ فلك ملوأ « هسفنب

 ابذاك وأ اقداصوكملا ناك اذإف . همهفيال هنأ همهفيال امف لوقي نأ هيلع راعالو « همهفن
 ناك نإو ؛ لاصفتسالاو راسفتسالا ىف نامزلا باهذإب اريثك عفتني ل ىناعملا عي ىف

 « ىنعملا مهفتسي نأ امإ : هل بحي ذئنيفل « ضعبلا ىف اقداصو ىناعملا ضعب ىف ايذاك

 رايتخالا لعجيو « رخآلا نود هيلم كلا قدص فرعي و « نيينعملا دحأ نيمي نأ امإو

 . لئاسلا ىلع نيبنعملا ىف

 ةلالد ريغ نم هميلستب بلاطي ام رمألا ءادتبا ىف مس نأ كلذ عي ىف بيجلل نأ لصو

 ناكف « هعضو ضيقن رخآ هياء جتنأ اذإف « هينعي و « هيلا بهذي و « مهفي ىذلا هجولا ىلع

 ساضزع وأ : اضرعو( *)

 دنإف : نأو || د هتفاسم : ةفاص || ن تارومثملا : رومشملا (ه0) اسامأف : امأو ||
 : رص || ام © س «د(اب بيجم : ثيحن || مه(ع6تنء«مءاس « د ناف: نإو || د هيف هه (59)

 م ةيهارك : ةهارك || اس « ب ىذلاو : ىذلا 60 ن« د هيأر : هسفن ىأر (07) ه 6 ن هرصْس

 د اذإف : اذإر || مع د هلس : هلس )٠١( مه(« سذإ : اذإ || سس :ىف ()

 ه هددعي : ددعف || د ىنملاب : ىنعملا || ه © م ©« س رسفتس : هرسفتب || ن « م مسالا : مما 001(

 د امهدحأ لم: هيلع )١5( داذإو :نإو || د :اريثك )١4( سا :همهفيالهنأ )١0(
 د لاصفتسالاو راسفتسالاب ذخاؤي الو ل ؟ س « ب هنيعي و : هينعي و || س « د همهفي : مهفي (19)

 مه(«ن ءم(« سءد ناكر: ناكف ||



 مه لدلما

 اذه لع وه سيال هملسي ىذلا نأ نيبف داع « همهف ىذلا هجواا ريغ رحآ هجو نم

 هيف فعضو ةصيقن ىلع لديو « بيلا نمضغي امث اذهزك) . رحخآآ ىنعم ىلع لب « ىنعملا

 ام مزاللا همزل نيح « لاتحي ذخأ دق ذئنيح هنأ هب نظ امبرف . ةغوارمو فاصنإ هلق وأ

 ريغ اع ناك هنأ هب نط ا رو . ههجو نع هماس ام فرحم نأ نآلا لواحت وهف « هملس

 . هيف ريسفتلا بلط نع ازاعو « كارتشالاب ملاع

 . كلذ ىف لبق دقو « ةبيرقلا تامدقملا ىف هعنامب نأ امإف « لئاسلا عنام اذإ بيدملاو

 كنت ذخأي نأ امإ لئاسلاو . ةبيرقلا تامدقلل ةجتنملا تامدقملا ىف هعناع نأ امإو

 اذإو . ليثملاو ءارقتسالا ومن دعت اهنأ لع وأ « تاسايق وحن دعت امنأ لع تامدقملا

 نأ هل نكي مل « تايئزملا مس دق برحلا ناك و « ءارقتسالا اهنم عمفب ءارقتسالل اهذخأ

 ةضقانملا نم فعضأو . ىلبق نم ليق مك « ةضقانملاب الإ لوبقلا نع عنتمي وأ « هكحاع

 هنأ تايئزابا ضعب ىف هب نيس سايقب هملسي ال نأ نع اينغتسم مومعلا مسي ال نأ

 نأ بيجلل نإف . ةضقانملا ةمدقم ىهو « دانعلا ةمدقم لع اسايق كلذ نوكيف « فالخللاب

 اذإ اذه لثم ىلإ عزفي نأ هإ نوكي ال امأإو . رطذم لمع الإ نكي مل نأوءاذه لعفي

 لطب بولطملا سفن ىلع لب « دانءلا ةمدقم ىلع ال سيقي نأ دص# ام نيح هياع ىرقتسا

 حمصي الف « ءارقتسالا متي الثل « ءارقتسالل ةضقانم بواطلل لعجي و « ءارقتسالا ةيلك هب

 5 هكذ كل فلم دق ام اذهو . بولطملا ضيقت

 ؛نء اس6 س ريصقت ؛ د هصقن : ةصرقل || نرصقي :؛ ضغي )١( د سيلرو:سيل )١(

 ب ةغوارم وأ هصفان : ةغواصمو || د : فاصنإ || د هلقو : ةلق وأ (؟) م( م هريصقت

 ن لداجم : لواحي || س هيلي :هملس (4) د هيزلام : مزاللا [| د امير هنإف : امي رف || د هتغوارم : ةغوارم ||

 :ءارقسال(وه) داذإف:اذإو (م) دامإر:امإف (5) م اربغ: اريع || د فرصي : فرحي ||

 داس :نم |! داس : لبق نم || ممعنم وأ؛ ني اس « د عنتمي و : عنتمي وا )0( ه «© س ءارقتءالاب

 د سايق بيب : ساب هلسال نأ نع || ماع م#“ س « د « ب ىلع : نع || م انيهاسم : اينغتسم )١١(

 دم :منإو ( ") ددهتمدقم : ةضقاملا ةمدقم 1( ن« ما« د نيس : ني || سا :.ال

 م ةلك 4 سولك : ةلك )١١( نأرقتسا ؛ مرقتسا : ىرقتسا )١4( ه غرفي : عزفي ||

 :ه ذ كِل فلس دق امن اذهو 0153( م 6 ساء ب م : حصي || ن الو : الف || د هيف : ءارقت مال ||
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 هادع ام مح هكح فلاخم « بولطملا ريغ اينزج جلب سايقب ىنأي نأ لواح اذإ امأو

 سوس لاو دهاشملا نكلو . ةراشإ وأ اسح هب ضقانملا ىنزحلاب ىنأي نأهل ا ؛ كلذ هلن

 سايقب ىنأي نأ تايئزملا ميلست دعب هل سيلو . ليلدلاب نيبَلَأ نم دك 1 « هب فرتعملا
 دقو « هسايقب لمعي امو تايئزحلا لس دقو فيكو . ايلك ادانع ةيلكلا ةمدقملا هب دناعي

 ناكنإو « تارهاظلا فالخ بجوت ىتلا تاسايقلاو . تارهاظلا فلاخم اسايق هدروأ

 اهنأ اهصأنم مولعمو ؛ ةكرا لاطب| ىلع ««نني ز” سايق لث «٠ هلح بعصي ام اهبذ دجوي
 . قحلا نع لودعو ةكحامم

 اذه لثلو ؛ ةيجاجتحالا ةرراحلا ةقب رط ىق فاصنإلا نع اهم لدعي ةرواحم هكحاملاو

 . ةكحاملا ىلإ جوحبف « اعنش اعضو رصني ال نأ بيجللاب ىلوألا ام

 رهاظلا ىف هضرقن جتني سايقب هولع سيق, روهثملا ىف اقداص اعضو بيحلا دلقت اذإو

 نأ هل ىغبني الف « ةقداص ىرخألاو ةيذاك نيتمدقملاىدحإ تناكن إف . ابذك هيف نأ مولمف

 اصوصخو فسعتلا ىلإ بسنيف « روهشملا ىف ةقداصلا ميلسفا نع عانتمالاب ةكحاملا ىف ذخأي

 عمتجا اذإ امأو . ةبذاكلا لاطبإ ةهج نم سايقلا ضقني نأ بج لب ؛ صيحم هنه هلو

 وه هركنب ام ىلوأف « سايقلل امفار ءاش امهمأ هراكنإ ناك نإو هنإف ©« بذكلا امريف

 لطب أو «سايقلا لطبأ دضلاب اه. زك ىلع لد اذإ !منإف ؛ ىلكلا لوقلا ىلع ةلمتشملا ىربكلا
 نكعال ناكو« ! تلكو « تع لك :لاق ناكاذإ هنأ لثم ؛هسفن ىف ةجيتنلا قدص اضيرأ

 هلأ : هل )١( ن بلاطملا : بولطملا || د :  بولطملا ريغ || دهلف انهه:لراحاذإ ( ) ١

 م فوررعملاو ؛ ب فرعملاو : فرتعملا (") ن « اس نكل : نكلو || ه ضقانلا : ضفانملا || دناك

 س رهاظلا : تارهاظلا (ه) هء«ن ع« مع اس« سدق :دقو || م ءدناعي : هيدناعي ( 4 )

 | مولعف ؛ د مولعم وهف : مولعمو || اس س :ننيز سايق لثم (5) تنءمء اسنإف : نإو ||
 ام ةيحايتحال : ةيحاحتحالا || ه« ن قي رط : ةقيرط (ه) د هنأ : املأ || دىعأ : امهرمأ ||

 سيقف : سيقي || سدلبت:دلقت )٠١( هامأف ؛ مامأ: ام || ن ىلوألاف : ىلوألا ام ()

 دهل : هلو )١8( دا : هل || نابالك هلأ : ابدتك هيفنأ )١١( هء(«نءيمء سعد

 ههنإف : اماف || ساخاف : اذإ انإف )١6( سلوأف : ىلوأف || داهف : ايف )١4(
 سس : اضيأ )19( نناكف : ناكر || ب هس :لاق 03(



 في لدحلا

 امأف . ! ع نم ىشال نوكي نأ بجو [ تنم ءىشال ناكو « ب ع لك ناك اذإ هنأل

 نوكت -ع نأ عنمب ملو « سايقلا عنم « ! ب لك نأ سو « نع لك نوكي نأ عنم اذإ

 نمو تنم معأ [ نوكوف [ تانأ عم .!- «ىنلا كلذ لك نوكيو تبل [ ريغ رخآ ائيش
 نوكي الف « انكم ! ع لك نوك جاتنإ نوكيف . رخآ سايق كانه نوكي و « ءىثلا كلذ

 . اعم ةجيتتلاو سايقلل اعفار دضلاب هثباقمو ىرغصلا راكنإ نذإ

 « بتكي سلاج لك نأو « سلاج طارقس نأ ىف بذاك بزك نإ : كلذ لاثمو

 نوكي اك ء«بتسكي مئاق لك نوكي و« اماق نوكي نأ عن مل « اسلاج طارق نوكي نأ عنف

 ةجيتنلاو سايقلا انعفر« بتكي سلاج وه 14 ءىث ال : انلق اذإ امأو . بتكي سلاج لك

 . مضوملا اذه مهفت نأ بحي اذكهو . اهم

 مسي الف دكاني نأف «لوقلا وح ىبلاو . لئاقلا و< امإ و« لوقلا وحن امإ بيحلا ةعناممو

 ةعاملا فيهذ هدجو اذإ لئاسلل ةقاشمو ةدك انم ليبص ىلع ال ءابإ ادابأب لب تامءدقملا

  ةقح الو ةبسانم ريغ ةمواقمو ةضقانمب ىنأيو هيلع صوعيف كلذ عمو « لاحملا قيذ
 . ريحتن و « دبي, و « هلواحي ايف ناعمإلا نع لئاسلا فعضيف

 « همواقيف كلذ نع زجمي لئاسلا نكل . قاملإلا ضعب أبي قلأ وأ « ريبغتلا ضعب تربغ

 اذإ امأف(1-١0) دالف : ال نوكي نأ بجو || دالو : ال ناكو || ن نأل : ناك اذإ هنأل )١(

 هلل ؛م ب ؛دب لأ: بآ (»م) اس «دحنوكت : نوكت ح ( 7 )ن « د عما اذاف : عنم

 +-: سايقلل || ن ةلباقمو : هتلباقمو (ه)ه«©ن ءاس« سءدنوكيو : نوكيف || د اطسو نوكي

 : عنمي || د وه لح ؛ اسس : نوكي |إ معف : عنف ( 7 ) د بذكب ذاك : بذاك بدك ( 5 )س دضلاب
 ن ع اس :ءاإ(١0) ه6تدءدالو : الف )٠١( بامتإو :امءإو (8) ها« ن « معنتمي

 م شم أه © اس ©« س « ب ةشقانمو : ةقاشمو || ه« دالإ : الءابأ|| نى« م« اسالإ ؟ ساس :ال ||

 معن( م( اس « د هيأ. و : ىتأي و || م ضوعيف : صوعيف | سءد س : كلذ عمر(١؟5) دامل :اذإ ||

 م6 اس : ريغتلا :رييغتلا )١6( ن«أ سصءد(« بهدراع. : هلواحي (-, م ةطقانم : ةضقانمب ||

 صاد :نإ || د نكل : نهال 015(
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 حبقو « نئارقلل لئاسلا فيلأت ءوس نم ءاج امنإ روصقلا نوكيف « همدقت ام مزال ريغ

 ةروكذملا هلثمألا لبس ىلعو « ةيسايق ةوق همالك ةوق تناك نإو « مالكلل هبإترت

 تناك امب رو . سايقب مزاللانيب و« اقلطم مزاللا نيب قرفلا نيب نيح تاسايقلا ليلحت ىف

 تاثحامب نامزلا هلع لوط, نأ كلذو ؛ ىرحخأ ليبس نم لئاقلا و ةهجوتملا ةعناملا هذه

 هرخسيف © هع٠ اباذجنا هزم دو « اهم عفتني ال رومأ ىلإ هىذجف « لئاس هن أك ابق دوعب

 رومأ نم هتقو لغُش اع هذرغ طالتخال صألا هيلع شوشنيو « هتكرح أدبم هيدشاو

 هكر اذه ودلال ق4 لزق وسل ان لئاتلا ف ييهاز, ان ادهيوديخ انهو تسرد
 نوكي نأى سن« هتلداجم ىف ادهاجم ناك نإف « مس نأ هقح ام ملست ىف هترساعم ةدشل هايإ
 كلذيب رسعي هنإف « ضارترالا ليبس ىلع لداحملا امأو . لوبقلا نم برقأ كلذ ىف هرذع

 رساع امبيأن ؛ امم نيكي رشلا ىلع اهتدئاف دوعت ةيكرش ةهلماعم ضايترالا ذإ « هسفن ىلع

 نود عطقنا نإ ازجعتسم ذئنيح لئاسلا نوكي الو « هكيرش مرحي 5 هاودج هسفن مرح

 روك ذملا ضايتوالا وه ضايترالا نوكي نأ الإ مهللا « هتكراشم تئيسأ دق هنإف « هسا

 هذه ىف رساعملاو . رخآ ءىش كلذن « ةدناعملاو ةدهاحلا ةكلم بسكل ضايترالا لب

 ةرساعملا نإف.« ةدهاحلا هيف ضرغلا ناك نإ كلذكو . اهلثم ةرساعع لباقي نأ هقح ةهلماعملا

 تاروبشملا ركتينأ هليل هنإف .اروذعم نكي لكي رشااءادعت اذإ ام دحدل داهل سال دج ىف
 لئاسلا ىلع مول الف كلذ لعن اذإف . منشلا باكترا ىف نعم و « ةحصاولا ر ومألاو ةيللا

 نأ دعب « ةررشلا تايفخ نمو « تابذاك نم هيط ساقو « هجو لك نم هيلع لاتحا اذإ

 . هل اهملست ىلإ هبلتجي و « هفطاب هجردتسا

 ناك : تناك || د مالكلا نأ, لس : مالكلل ( ؟) س نركي و : نوكيف(١)

 || س ىتح :نيح (*) مىلإ + : لبس || ن ىلع : لعر || ه « ن«م د٠ ب هسابق : ةيسايق |[ د
 || د هوفي : دوعي (ه) مه(« ن «مء اس« س ةهجرملا : ةهجوتملا (:) د نيب ؛ نيب

 : همدجيو |درومأا :رومأ || نلأ» « م لئاسس : لثاس |)د لئاسم اهناك : لئاس هناك

 لغش : لغش || هء س امل : اب (5) د كلذك لئاسلا ىنؤ : هر و هرخيف ( 0 هد) م هبذجيو
 س هلام « ه6 ب ىطَق : هلوق (07) دهنأ : رومأ || هء ام هفو : هقو || ه«مءااس

 ن :  هاداجم ىف || مارعاجم :ا.هاجم (ه) م « ن « ةدشل وأ«س َءدشلو : ةدشل )٠(

 :ةرصاعمب (١؛) معءدال ل: ثنأالإ || ن تيب: تئيسأ )١5١( سعءدىلإ : لع )٠١(

 : اروذعم )1١( ن كيرش : كيرشلا || » هلو : هلإ|إ :دح : لدج (16) اس ةرس اعم
 تايفاك :تابذاك )١( د ةحضولا : ةحضاولا | 20اس 6س« ب ةادحلا : ةللبا(5١)د ارودقم

 ب ملس : اهمياس ||م ةظفلب : هفطا )١8( ١س« ب



 م لدحلا

 ىفحلاو بذكلاب فرتمي نمم تادو.هللا راكتإب هسفنل ىذارلا نوكي نأ دعبب الو

 بكترا (مل « فصنملا كلذ لكو «زيمنا كلذ لك ناك ول هنإف « هن لوقيو « هملسو

 « كانه نم هياء سيقو ملس اذإف « ةرهشلا ىفحلاو عنشلا لسن هلعا بيجي نذإ وهف ٠ عنشلا

 : نيتهجزم هبنذ بنذلا لب ؛ بزك وه ام وأ, ىنخأ وه امث هيلع سايقلا ف لئاسلا ءىسب ملف
 . هءيلست بحي ال ام لس هنأ ىناثلاو « تارهاظلا دئاع هنأ امهادحإ

 . نكمي ام بسحب لب لئاسلا هراتخي ام بسحب سيل نيرسمتملا ةلداجم نإف ةلملاب و

 « تاضقانتملا ةوق ىف ىلاوء تاضقاذتملا لاق هسفن ركفب درفنا اذإ سانلا نم اريثك نأ اكو

 هلاح كلذ نوكي نأ دعبي ال كلذكف « رعشي ال وهو هسفن عم لوألا بولطملا ىلع رداصو

 ال ام ماسل و « رعش ال ثيح نم هعضو ضيقن لسيف © ابيجم ناكوأ الئاس ناك « هريغ عم

 سكه وأ « لوألا بولطملا ىلع ةرداصعم وه ام ذئنيح لئاسلا لمعتسا نإف . هميلست ىغبني

 . بيجلا الإ بنذلا سيلف « سايق

 : ةسم ىهف هسفن لوقلا ىف تيكبتلل ةقحتسملا عضاوملا امأف

 لعفلاب ال ايسايق افيلأت اهفيلأت نوكيال ذإ « الصأ جتنت ال لي واقألا نوكت نأ اهدحأ

 1 جتنم سو ةروص هل نوكت 6 صقن وأ ءىش ابمف ديز اذإ ثرحب نوكي ىتح 6 ةوقلاب الو

 . بولطملا ريغ نكلو اجتنم نوكي نأ ىناثلاو

 . روهشم ريغو بذك وه |: نكلو « بولطملا جتني دق نوكي نأ ثلاثلاو

 د(ب امم:ام (+غ) سنف ؟ اسءد «بزم : نمم || م دومحلا :تادومحملا || ص س : راكناب )10

 م21 2م تسيل : سيل (1) م امهدحأ : امههادحإ (ه) نء«م «دنيهجو : نيهج (؛)

 ||ب دسنإ : هت (8) 2 نةضقانملا : تاضقانملا || د - : تاضقانتملا ةوق ىف ىتلاو ( ؛)

 ند :ناك (و) م : كلذ || معد« ب كلذكو : كلذكف '| د انئافدصأ نم رثكك ل : رعش

 نأب وأ اهلج وأ اهلك ةدرمج ريغو ةبذاك نوكت نأب كلذو : ذإ )1١( س لد“سا : لمعتسا )٠١(

 بديزأ:ديز )١4( ساسارق : ايسايق )10١( 2 نءمءد
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 ثلاثلا لصفلا - ةعباسلا هلاقملا يملا ٠

 . هيلإ جاتمحم ال لضف هيف نوكي نأ عبارلاو

 . ةجيننلا نم ىفخأ نكلو « ةقداص هتامدقم نوكت نأ سماحلااو

 ن« لوقلا تيكبت وه فلس ىذلاو ؛ لوق وه ثيح نم لوقلا تبكبت هلك اذهو

 . لئاقلا ثيح

 ا ا

 ملئاسلا : لئاقلا (4) د نكل : نكلم (؟) د لصف : لضف )١(



 0 لد للا

 عبارلا لصفلا

 لضافلا سايقلا فيرعت دعب امهنيب ةكرتشملا اياصولا ىف (د) لصف
 ةرداصملا فانصأ اهيفو كلذ فانصأو تيكبتلل قحتسملا سايقلاو

 بولطملا لباقملا ىلع ةرداصملاو لوألا بولطملا ىلع

 لكل لب « هيلع سايقلا تامدقم لمح قاقحتسا ىف عضوم لك ىوتسن ال هنأ ملعاو

 نوكي دق هنأل كلذو ؛ جتني ال امم سحأ جتمملا لوقلا نوكيام اريثكو . هبسحن ةمدقم ءىش

 جتملا ريغ لوقلاو . ةرهش لقأو تاهشو تابذاك نم افلؤم هتروص ىف جتنملا لوقلا

 ( اجتنم دوعي هيلع دازت ةدايزب ناك امن رو ؛ تاقداص #[م افلؤم نوكي دق هتروص ىف

 داري تابذاك نم فلؤم هنأ عم نوكي نأ هلك كلذ سخأو . لاح ىف حلفيال بذاكلاو

 . ابسانمءىثلا ىلع اسايق نوكيال اذه نإف ةقيقحلاب و ؛ قدص جاتنإ هب

 ةللضم امإو ؛ داهملا لدج لمع نم ةيجاجتحا امإو « ةيميلعت امإ تاسايقلاو

 ىلدج كلذ نف . ةيكيكشت امإو ؟ نهربت ال ةقيقه اب و نهربت اهنأ نظي ىتلا ةيئاطسفوس

 نم دروب م «ىناحتما ىلدج كلذ نمو .تماع م ؛ نيلب اقتم لعنيسايق داريإب متي ىضايترا
 هب دري مل اذإ ةكراا عفد بع“ نئي ز” سايقك روهشملاو قحلا دودوملا ضيقن لع تاسايقلا

 ةنونظملا ةجيننلاو . للضم كلذف « قح باجي ىلإ دؤم هنأ ديرأ نإ امأف . ناحتمالا ريغ

 هكح نوكيو « انونظمو ملص دق اعنش عبني دقو « نينونظم عبت دقو « انونظمو اقح عبت دق

 ش هسايق ىف لمعتسا امث دحاو لك نم هباب ف فعضأو 4 نيصمألا نيب كح

 ن « م بولطملا لياقم ؛ د بولطلا لب ةم : بولطملا لباقملا ( 4 ) جي امم : اهفر (؟)

 اس - : افلؤم || ن « دريفلا : رغ ( 7 ) ن«د نسحأ: سخأ )١5( اسدمح : لمح (ه)

 ؟ ن هلضعم : هللضم )١١( د ةقيقحلاب : ةقيقل ابو 038 ن«م«د نسحأو : سخأو 0(

 : ةيكيكشن || م سنج ل : امإو||ن « اس« دالإ ل- , ب ىهالإ ل : ةيئاطسفوس )١5( م هللضي
 دادس : هب )«1١( د ساق : نيسا || د هب ىط امنرا : ىمايترا 0 ماو سو ب ككش

 || سم لع : لس || م « اس ب انونظم : نيتونظم )١5( د « ب للضي : للضم || ه ىدأ : ديدأ ) ٠١(
 س ملح : مح )١0(
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 مالكلا متيو « هياإ جاتال لضف هيف نوك نأ سايقلا ا. تككبي ىتلا هوجولا نمو

 اذإ مك « موزالا ام ىتلا ةمدقملا فحم و « موزللا هجو ىمعي هلوخد نوكي مث « هنود

 نأل :لوق. نأ الثم هرفيكي ناكو رضعب نم دك 1 نظلا ضعب نأ نيبي نأ ديري لئاق ضرع
 ؛ ىوقأ نين اظ ددع وأ ةوق رثك أ وه ام نظلاو « ض.ب نم ناكمإلا ىف رثكأ اهضمب رومألا

 .لضنأ ةماادلاو ؛ ةمتاد ريغىه ام اهنمو « ةعاد ىه ام رومألا نم نإ : لوقيو اذه كرتف

 نوكيال نظلاو ءادوجو فعضأ وهام اهنمو « ادوجو متأو لضفأ وه ام اهنم ةمادلا ريغ مث
 هيف مالك اذهن . مالكلا ماع هعبتي مث ؟ ىرثك ألا نكملا فوه يف نوكي اع و ةع'ادلا ىف

 . هيف ىلا ةيسايةلل نافتلا نع فرمتيوو هيمعي وشح

 هلو امقلا بلت" يبيشللا ه اهرق اللا تناندتتللا قوانسلا ئه: ىاقلا لوقا
 نإ أ ؟ اهنم ةمزال ةح اي 2 وأ 6 ادع ةس رق لا 1 ةرهاذظ هتامدةم نكت م نإ ىذلا

 ميدقت للقب بجاولا فيلأتاو بيترتلا ىلإ دوعي ثيحن وهف فأنا ةئيه مام مدع دق ناك
 . ناصقنو ةدايزو ريخأت وأ

 جتني ىذلا وأ « ىغاشملا ىئارملا وهو « جن“ سبلو جتنم هنأ ىريام وه لذرلا لوة'و

 « بولطلل اجتنم نوكي نأ كلذ ىف لوقلا ةليذر هوجو نءو . هجاتنإ داري ىذلا ريغ نكلو
 تامدقم نم بطلا ىلع ندربي نك . ةبسانم ريغ ةدانصلا نع ةجرا> تامدقم نع نكلاو

 . قيقح يميل# نادربب ىلدأ ا بولطملا ىلع وأ « ةيسدنه

 د لئاق لوقي : لئاق ضرع اذإ (" -5) ماك: #ي (؟) معن ع مهب: اب «
)١( 

 نيناظ || درثك أرثك أ : رثكأ (4) دنأ : نأل || د هرفكي و : هيذكي 'ك (') ||سلب ل 6م :

|| 
 س مربأو : متأو (5) ن ىلهأ : لضفأ || ه ةمئ دلاف : ةمئادلاو (0) د مز ؛ نم نإ !| س6 برهاظ
 نا: ىف (0) م(« د فهطأو لضفأ دجوي دقف ءىش لك ىفو اح : ادوحو [|ه ىه : ره

 : اهرهاظلا|| ب س : وه (4) هةرسايقلا « د ةرسارقب : ةيسايقا (8) مقام ط : مانت

 + اهنع' || س ةجيقلا : ةجرتلا || ن تناكو : تنك وأ )٠١( نابيترتل : بيترللا || نترداقا
 : دوعي || اد« س « ب ةرهام : ةئره || ه مامت : ات )١1١( نءام«د(« بذنإو :نإوأ||اس اهم

 : ىذلا مأ || م ىدارملا : ىارملا )1١( 1 ةدايز : ةدايزو || ن ريخأتو : ريخأتوأ )١١( ساس
 د اهلع : لع (16) ن ىالاو



 قي لدحلا

 « فلخللا سايق ليبس ىلع ال « بذكلا نعوه اع'إ قدصلل هجاتنإ نوكي نأ اهنمو

 لجأل ال هقحاسم وه صال هلمعتسم مالي نأ ىرخلاب نوكيف ؛ روهشم بذكلا نأل الو

 ذإ لءمتس دق ب كلا سايقلا نإف « لدا لامتما ىف الخدم باكلل نإف . بذكلا

 .اوهمس طاغ وأ « ادصق ةطلاغملا مار دقف « ةهلا هذهىلع ال لمعتسا نمو . اروهشم ناك

 ءاقداص ظف# بيمملا نوكي نأ وهو « اقناوم الاعتسا رخآ عضومىف بذاكلا لمعتسي دقو

 وه نوكي الف « اهماستي ةدومم بذاوك نع هج. نأ مزلي و « ابذاك جتني نأ لئاسلا مزليف
 . بذلل بذاكلا هماست ىف الوذعم

 « فلخلاب لباقملا ىلع وأ « مقتسملا ىف ةقيقحلاب بولطملا ىلع ارداصم نوكي نأ اهنمو

 « لوألا بولطملا ىلع ةرداصم ةقيةطاب وه ام تماء دقو . نظا بسحم كلذك نوكي وأ

 فااخم ىذلا وهف « نظلاب ىذلا امأو . بولطملا ىدح هئيءب هادح نوكي ىذلا وه هنأو

 كنإ هلمعت-مل لاقي و « هناكم نلظلا ىف ذخؤي هنكل « بولطملا ىدح ةقيقحلا ىف هادح

 . هلدب اذه تذخأ وأ كاذ تذخأ ءاوس

 صخشألا ناكم معألا ذأ نأ انف: وتو ىلع ىه نظلا بسم ىتلا ةراصملاو

 تاممتسا ءاوس ذإ « هتجح ىف هسفن سعألا تذخأ دق كنإ : بيحملا هل لوقيف « سيمت

 تالباقتلا ملعنأ « دحاو تاداضتملا ملء نأ تابلإ ىف لمعتسي نك . معألا وأ صخألا

 اذه تمام ول : هل لوقي وأ . بولطملا وه هنيعب اذه نإ بيحلا هل لوقف « دحاو

 . كاذ تماسل

 روما نمألا !1 86 نا ”اليع عاب نق مالا كنا )١( ند :ليس )١(
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 . دروملا لاثما سكع هبجوي م « ىر#تتسيل ألا ناكم صخألا ذخأي نأ ىناثلاو

 ءزح ىلع ةرداصملا ىف سايقلاب لئاسلا ذخأيف « ةلمح ىوعدلا .سروكت نأ ثلاثلاو

 نأل : لوقيف « ضرملا لاحو ةحصلا لاحم ةفرعم بطلا نأ نيب نأ ديرب نك . اهنم ءزح

 . ضرملا لاح ةفرعم بطلاو « ةحصلا لاحم ةفرعم بطلا

 ؛كراشم ريغ هنأل نيابم علضلا نإ : لوقي نك ءىثلا لدب مزاللا ذخأي نأ مبارلاو

 . بوبحم كحاضلا نأل بوبحم ناسنإلا وأ

 نأ امإو . روكذملا قيقحلا امإ : اضيأ هوجو ةسمخ ىلع تالباقتملا لع تاردامعملاو

 سبل : انلوق لدب « لضاف : انلوقل « لزر : انلوقك « اداضم الو# ضيقنلا لدب ذخأي

 نأ امإو . ىعدملا ىلكلا ف بجوأ ام لباقم ىنزلبا ىف بجوي نأ امإو . لضامن
 مزال دِض همزلي ام لع وأ ( هدض مزال وأ « تامدقملا ف عضو ام مزال دض لع رداس؛

 . عوضوملا

 امماإ انيقترا اذإ اهتاعارصو ةجينتلا رابتعاب وه لوألا بولطملا لع ةرداصملا ىف أطحلاو

 وهف « بولطملا لباقم ىلع سايقلا ىف أطخلا امأو . امسفن ناب ىف ةذوخأم اهاندجوف

 ريتعي ىناثلاو « ةجيننلا ىلإ هيف تفتلي لوألاف . ضعب ىلإ .اهضعب تامدقملا ةبسانم رابتعا
 . سايقلا سفن نم هلاح

 ءدضلاو ضرقنلاب سايقلا سكع دوعتي نأ لدحلا ةكلم دإ لصحت نأ دارأ نمل ىثبنيو
 ضقتنيف « كلذ ىف ءاش ىّتم فطلاتي نأ ىلع ردتقا اي رو . تاسايقلا ءاسلإ ىف مسوتيف
 . هنيعت ةرهشلا دجوو « سكعلا ةروص ىفخي نأ نكمأ اذإ « هسفن نم سايقلا
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 7-5 لدجللا

 عضاوملا نم دحاولا ءىثلل جاجتحالاب ةبردلا بلطي لازي ال نأ ىلدحلا ىلع بميو
 تامدقم دناعي ةراتف ىرخأ عضاوم نم هلباقمل جتحب و دوعي مث « ةريثك ججحم ةروك ذملا
 اذإ اصوصخ ؛ هجرخي كلذ نإف ؛ اهلباقت ىلا ججحلا هذه تامدقم ةراتو , ججاا كلت

 لئاسملا ظفحت, نأو . سخأالل بانتجالاو لضفأالل رايتخالا نسح « عبطلا ديج ناك

 نأو . اهانركذ ىتلا مضاوملا نم اهيف لاطبإلا و تابئإلا جم ظفحم و « ةروهشملا ةيفالحلا
 . هناسل فرط ىلع اهلك نوكتو « هدنع ةرومشم ئدابملاو لوصألا دودح نوكت
 دودحلا ليلحتو « لاثمألاو , ةءسقلاب ةريثك لب واقأ دححاولا لوقلا رييصت ىف بردّس نأو

 تايئزحلا درىلع دهن نأو . “اقيطولونأ” باتك ةسرامب لوصألاو ئدابملالإ تاسايفلاو
 اعص ىماعلا ذخأ ناك نإو « ظفحللا ثيح نم هل عفنأ نوكت ةيماع ماكحأ ىلإ

 . ءىش لك ىف

 نم ثعبني صايقلاف ؛ ردق ام ىتكلا ملال نأ برجلل ىغبنيف لاعتسالا ىف امأو
 دحاو لك لاعتسا عضوم قفوأ: تماع دقو . ىزاا نم ثععبني ءارقتسالا نأ ام « ىنكلا

 . ةماعلا عم ءارقتسالاو « ءايوقألا عم لمعتسي نأ ىفبذي ,تايقلا نأ تملع ذإ « امهنم

 ىلعو « ةضقانملا ىلعو « سايقلا باستل ا ىلع ةوقلا انديفت لدحلا ةعاذنص نأ ملعاو

 . همقس وأ لاؤسلا ةحصب روعشلاو « تامواقملا ىلإ لصوتلاو « جاجتحالاب ةضراعملا

 نأ ىهو « بيجلل اضيأ ةضراعملاو . بيهلا لعف ةمواقملاو « لئاسلا لعف سايقلاو

 ةءواقم ىلع رقي مل نيح هعضو لطبأ ىذلا لئاسلا سايق هب ىذاحي هعضو رصنب اسايق دروبي

 لاطبإ ىف ىهو « بيجلل اضيأ ةضقانملاو . ادج ةفيعض ىهو ؛ لئاسلا نم سايقلا كلذ

 . ىربكلا بيذكت وأ « ءارقتسالا مح
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 ةدحو نادرب ةمواقملاو ةضقانملاو . ةدحو ىلإ ةرثك نم نآدتبب ةضراعملاو صايقلاو

 . مكملا فلتمو ىلك ريغ كملا دحاولا تكلا لمجي نأبف ةضقانملا امأ . ةرثك ىلإ

 ىهو « ةرثكلا ىلإ هيبنلا ىهو « دحاولا نع ام فارصنا اهناالف « ةمواقملا امأو

 . ىرخأ ةرثكب تامدقملا نم ركني ١١ ححصت نأ ىلإ جوت اهنإف كلذ مو « تامدقملا

 ضيقن لع سايقلا داريإ لئاسلا الو « هترصن وأ عضو لك ظفح بيحلا لفكسال نأ ىلوألاو

 نأ لئاسلا ىلعو « قداصلاو روهشلل هترصن نوكت نأ بيحلا للع بج لب « عضو لك

 دحاملاو «تنعتل اب تنعتملا لباقي نأ ىف ريضالف «كلذ عمو . بذاكللو عنشلل هلاطب | نوكي
 نأ لماعملا اذه لثمي ىلوألا لب . ةقيررطلا نع ديحلاب ةقيرطلا نع دياحلاو « دحماب
 . لطابلل لباق قفل هراكنإ عم هنأ فرعبل « هيلع جورت ةطلافع ولو حتككيو « حدكي

 لدسملا باتك مت
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 هإما١#» طايتحالا

 ٠١ /م#و) لايتحالا

 2315 01 اطغع ةزل]10عاكات»

 ةارلأ135 535

15. 

 ©005628ا08 01 اطع ءاز

11030 1, 

20 

862612604 

16311 

511011123 

 ال1621 562613

83 210711136 

111128112217 2 

126521601216 23 

 0ل111ءعءعلأا

211721176 20110215 

 318ا01

 31810126221176 ةالأ.

230110 

2 

061 



 5 ل

 20060 +45 راجمألا

 هع وأ 90م ١ / ام8 نب صأ قيحأ

 هن هؤ (طعمع (طلق 5. «١ /همم ةثالثلا دحأ

 026 01 90 5 86/١ 1«<١85غ/هم نيئزحلا دحأ

 هع هز طم م لعمال م/ا١و8 سهلا دحأ

 همع ه1 ننبم (طلط 85. 4/١865 نيثيشلا دحأ

 ه6 ه1 ابو م/١19 نيمسقلا دحأ

 هوه 0, نو م10 051 10ه .١4/5 نيلوقلا دحأ

 3 6010.06 ٠١/١97 معضاوملا دحأ

 ممم قمن. +/1/ صرحأ
 سدرع «هراطإل» و ١/58 :“561١/8م/ل 6 1١/١5.0 90/60/١486) ىرحألا

 60 00 عم004 غ0 هالع 1 ١/7220 ءاقدصألا ىلإ ناسحإلا

 ال [١١ 38مل قاقحإلا

 زوو عصعما ةطمانأ دصتمعمدلب ١١/“ ةيلكلا رومألا ىلع ماكحألا

 5عموع زن ١م/و0# سحلا ماكحأ

 هن نات ١6/80 ةعانصلا ماكحأ

 ععمعممأ متاع, ١٠مم ةماع ماكحأ

 ١٠م ةيلكةماع ماكحأ

 ةماعص أ زال عمتع أ ١/47 ملعلا ماكحأ

 5 كا ضل يا ضر ا اضن لاوحأ

 ةععالعمأق1 /١٠١ "86 ةضراعلا لا وحألا

 (خأ)
 ءريةمن هم 100 5/١١ ٠١/١56 رابتخالا

 0 م”/0١1ه«21ال/١ا/ل4غ«و/١غو9 طالتخالا

 ل16 فافقت فاالتخالا



١ 

 ةممق2علأ |١ ١7م رهاظ فالتخا

 «١ /"”.و قانتخالا

 01 4/”#ه 2 ١/117 942”/ ١5 رايتخالا

 ءطمزءنع 01 طع 565( | مساس لضفأللإ رايتخالا

 10 ه)١؟١541ه/9426١1 1/١65 سخأ

 1١ 2 "50 ١( / ؟ئ/ 2 1 52 ؤ/ 54.6 2 ١/١ /” 926)" |٠١ صخأ

 سممرع مهعاتءان]ة 5. ١ / مسوي ")صو ")5م ع اه ع ١غ[ ل

 هب ”.5 616 /”.هع ال”. ع ال /”.9 ا .|١ ةحبتلا ءافخإ
86 01 ]20262162062 

 انا ٠١/107 قافخإلا

 متمزع مم مامسر ممل اع و 7" 21١86 ىنخأ

 ها( 35 نيسعألا ىفخأ

 ١/١8 'ىثلا نم ىنخأ
 00م5 كاان طالخألا

 ىمعاطتمعوك, [انطاعانط 000. ١٠١ [ 55 ةيقلخألا

 71016 0. ٠6/١8٠١6١ 5 يأ

 دأ

 12016 م6156, م/م[ قدأ

 لوا ٠١ 85 نكدأ

 11016 1620118 8 ٠١/14 لدأ

 4/1٠ اريثك لدأ

 11201 لءدمما1ن تع 2280 1 +١ "/ ٠ افر رعت دش و لدأ

 1101 0620128 23820 2202© 5. .٠" / / ١ لل وأو لدأ

 2101 ١ / "16 ) لياد عمج ( ءالدأ

 120016 2. م1065 مودأ



 (ذ )
 81 6/(+. ناعذإلا

 15 م 8و ناهذألا

 1 ١٠م9 ع ه/ا5 2 ال/)66 ىذأ

 (دأ)

 سنا ١؟ |” 1|” ١/54/716١ "/؟86١ هر ١ها/ ةدارإ

 جطومانأع بذا[. </١الو ةقلطملا ةدارإلا

 2100 5 ١ ]3 عئانصلا باب رأ

 طقوم عقلوم. ه/1846 ةئيندلا حاب رألا

 6010 ؟/؟م5(ددع) ةعبرألا

 ءمرمست الهمم 32طقانعلنأ ال ١0 عنشلا باكترا

 ١؛/#0862 14/10١ ( تاسايقلا - عضوملا) دايترأ

 معمأمأ (هتمتسق. ه|”؟782م١/")و2و|و*72 ١4/48 ضايترالا

 |٠١ م#١ ةكراشملاب ضايترا

 تينا للا فتحنا 06 شط تدلل فل ل افلا تا ااض ضرألا

 كح ١١/١67 بيرألا

 (ذأ)
 مقعقاأع ١/االه«١و١4١9/1 ءازإ

 "/ا0/ه صوصخلاا ءازإ

 /١ "0و مومعلا ءازإ

 دل هام”( هلا مع راك لزأ
 صاانك, 6ع عام١151 ء ل/|١ ه١[ [١ 94 2" [ ١و ديزألا

 1١١/« لاحلا ىف ديزألا

 ه/ 07 بظآلاو ديزألا
 ماانك 280 مدتهانا. ١١ 3”؟ صقتنألاو ديزألا



 سلا 04

 (سأ)
 "١ "م ةءاسإلا

 ١6/7 ءادعألا ىلإ ةءاسإلا
 “ب942 186/9502 5/١448 بابسألا
 "١ / 5507 ةظفاح بابسأ

 // 9442 م/ 8510 تةهلعاف بابسأ
 ناوو؟ : ةدس ملا هلعافلا بابسألا

 ١م/55ا9 ةعام بابسأ

 ١١/١48 ةحجم بابسأ
 7" /8+ ةدسفم بابسأ

 لإم)6[ 2"م694١1/١١7.5921 قبسأ

 .٠١/6٠ ةنابتسا

 م/١+ ءانثسمالا

 6/١78 تاءانثسالا

 ١ |م.م ةداجتسا

 "١٠ ؟.و نابجتسا

 ١٠١/7806 ه/8+» ةلاحتسأ
 ٠١/٠757 تالاحتسالا

 هر مما( 8مم« م/م.١ قاقحتسا

 ١4/7886 15/1هال نافختسا

 ١96/١086 ةدعملا ةرادتسا

 ١؛/م".8 بيلا جاردتسا

 ١م/م.م تاداهشتمالا

 م/م.م ء ؟/م.» راهظتمالا

 همام ١١مل "5 غه 2 ه[أ؟غ4 ةراعتسالا

 ١٠6/948 ةعدتبم ةراعتسا

 ١6/87١١ دادعتسا

 0هذهع 0.

 هزمع 520 غ0 (86© 65

.20205 

 20312[ ضال8 65

61162] 5. 

2101101]1085 

.5 22053016 

 ©01نطانت18

211 

0116001 

60060000 

82060 

0600100 

260111 1 

92201111 



 لا موو

 4/١١ لبحلا دادعتسالا

 ٠5/950١ تادادعتسالا

 +١١8 ةيدادعتسا

 م/م.ع نفناطعتسا

 ماممم  لدحلا لاعتسا

 ١م/”0و ةبسانملا لاعتسا

 هإمم#  قفاوم لامتسا

 ١4/47 عوضوملا لاعتسا

 ٠١ه/م.م ةدافتسالا

 غارفتسالا ١/١١٠9

 ١6/0 لاصفتسالاو راسفتسالا

 0١٠غ ماهفتسالاو فاشكتسالا

 ١/"4ه ( ةماقتسالاب ةكرحتملا ) ةماقتسالا

 كا رطاخحلا حادقتسا

 1202816 ةما1600

 ءسصم]مالهتع21 01 16

 ءمام]هزلزعئ1 01 156 01

1 2721021126 

 ءبم]0إل22ع2[ 01 1126 6)506عأب

 عمعانأ.

0211 

0106561021285 220 11 

0150076118 220 

  110ةامدتوعطا 2 ١1١

 [700ءءام ع.

 (هرل١؟ ١٠25م «١غ/و5 « الى١1 ءمل5ؤو 2 ١غ/”"4 «21١95 ةإ#بو ءارقتسالا

 مالكه 2 ل" ع لا ؟ علو ع عسل ءا ١ « المل م

 6١/م.م ىراهظتسا ءارقتسا

 ١؟/#”١0 6 ١ه/م.» ىلدج ءارقتسا

 ١6.7  ىرورض ءارقتسا

 //م.ه ءارقتسالا (دصرت ١

 فاشكتسالا هومم/؛١« 6)"/١١ « 0١"/١١

 م/م.غ بطاخلا ةلامسا

 4/4١ ١/486 دطابنتسا
 هر"م5 21مم". قاشنتسالا

 ١65/< راكنتسا

 ١4/١9 بيكرللا هاوتسا

 09١"/١١ حاضيتسا

1 

 ل1316«ءانعقأ 0

28266695321 1101001013 

 0150م ءراط ع.

2621 16 215020128 

06 

 طعون



 سل غ5 دل

 21016 60. 4١5 ضمألا

 ن0 ١5 ( ناويحلا ) دسألا

 001 0/0 لفسألا

 1010 ١4١" راكمإ

 ءدلله 4 :/1552 ١١6) ال7١“ ء لالإمم 2 )همي ورد" دمع ممالا

 217 شل علا ا ل ا م/56١ « هزل

 81 ١/5/4 6 الا < هسا

 600 مهتم ه5). هإ١٠٠ هللا ( مسا)

 ملمكأ 30 ه/مابو لوألا مسالا

 50عم20 ة//م ىباثلا ممالا

 23126 01 10 1,14 مسرلا مسأ

 ةأت1 38 ١8/١١5 2 7/84 هياشنملا مسالا

 انستاعل 8 ؟م/مابب دودحلا مسالا

 م31 1ءان138 320 ١/7١7 صوصخلا مسالا

 5ل120/]72012ا53 ١١/44 « ١4/556 ١١/5842 فدارملا مسالا

 هموم مان ا 7-5 رملا مسالا

 ( ١١/45 « 4١١/١١5 ١5))/:١ ء ١و٠ ءالإم6 2“. 2 ١٠/»و كرتشملا مسالا
 ١٠م (7 ”١ 01108©

 ١١/"١و «21١4/١5 ١١م0 ءا/إمو ككشملا مالا

 ععمعووألا 860ءعم1امل 3 / “!١١ ر وبشملا مسالا

 226 فشل "1 ءامسألا

 566/"١٠ ةروبشملا ءامسألا

 م/م١٠ بابسإلا
 م 7٠١ ةكرح ماسجألا لبسأ

 (شأ)
 50٠ مامر 2( هموم 2 ١١/هؤ 2 ١هزلا١0 « الأل14 ةراشإلا
 عإم١١ ماوعلاب هبشأ



 ل موال

 هوان 00١1 همام عاملا ال441 1/5٠١ /)84“ ء ١1/6 كارتشا
 ب/م44 قافتالا كارتشالا

 ءمزرومع ءزهزرب» ءرلزللو 2« دلزا" ءدلمج ١2م2 ملجه مسالا كارتشا
 هونزا وعقل 830. هلال ء دمزكالو « الوم

 لاعتشالا ٠١/١١5

 مالا ع ١ ع 1/9544 تال #70 < هزلالو )05. وو  قاقتشالا
00000101010 

 ف معلا قاقتشا

 ١4/١7 © ؛/م0 تاقاقتشالا

 كال راهتشالا

 ةمععماعل طال 1مل ٠١/١686 ءارقتسالاب رهتشا

 اهل 1015 م/ااو 2 دلل ١لع ١" صاخضألا

 ( 5/١ ( ١4/١4١ 2 ه١/: (2 ٠6١ ١/42 "4 ء ابنه 2 “١/8 « مإ"ه دشألا

 ولو الماك ( هلم ( هدف « م/م

 ه/م.و قاقشلل ادادعتسا دشأ

 202016 0 ه/م/١ اعانقإ دشأ

 سمع ل185 هناأب ه/م.و ارسعت دشأ

 قا عع( ٠6/١4١ ةوالح دشأ

 01 ١٠/م١م ةءادر دشا

 متمع طة اع م/٠١هم ًداوس دشا

 ٠١ه/8م5و ةفاطل دشأ

 6/١40 ةبسانم دشأ
 ٠١/6 اليم دشأ

 ة(:02مع+ قث00 1ءقاععم كافر فعضألا و دشألا

 ٠ (ري رش عمج ) رارشألا

 2ع ١/4 لاكشألا

 ةالا|هعلوأذ 11 عانرعو ١/0 ةيسايقلا لاكشألا

 ل12 1ءانأأ ال ١ / . لاكشإلا



 مك 1 د

 21016 2. 0 نيك (تامدقم)

 ١/١45 ةرهشلا ربشأ

 نمعقتل ذه 20 دتممتمدب 6/١9 ميلستلا ىف ةعفانلا ءايشألا

 (نما)
 0011 65 "”/"١م86 ١1ه/5مخو «١ه/588 ةياصإ

 ١٠١/75 في رصتلا باوأ

 2082625 01 86 ال/؟و5 ءالخلا باعحصا

 ©5[208262 01 (طغ 111805. ١٠5/765 6 "”“/"هه روصلا باحصأ

 ءعممهعمأك 01 66 1635. ١١/؟هه لثملا باحصأ

 هرتهنس, مهتسءاماع. ةوسلو 2 (١ 2 ١١/9 عي عل ع ١# لصأ

 م/١7* روبهشملا ىف ىلوأ لصألا
 هرتعتس 01 طع .هم2222083 56. 3 ةكرتشملا ةهاملا لصأ

 مولع ءنصأ و. افرك 2  كةفخلا تب كده تادف لوصألا

 امه. ةيفانلا لوصألا

 122016 620261 0/١6١" « هإةه حلصألا

 ةيحلصألا 66 ١“ 20101111116

 135565 04 .اطه 260 ١ ىثاملا فانصأ

 12016 001 ١؟/مللو4 ب وصألا

 (ضأ)
 لكما « زووم 2 هزم ءدزرمز هدرز مم ك/.م 2 1م” ١/٠6١ ةفاضإلا

 اتا ن#
 86لانتت” 7 6 سنجل ةفادإ

 6/١86٠ ةيسنحلا ةفاضإلا

 ,عد1 منع ١/555 ةيقيقح ةفاذإ

 ةعاتعاتلقع عاهل. -/م56 ةصاخ ةفاضإ

 ا2016ءلوع عام كالي معلا ةفاضإ



 دل موو د

 ,ءاقانوم لذط 136 </7  رهوحلا ىف ةفاضإ

 ي/مب#م# ةي” ىف ةفاضإ

 ه8 ةيفيك ىف ةفاضإ
 ٠5/١47 ةقلطم ةفاضإ

 ه[4 ةنمضتملا ةقلطملا ةفاضإلا

 ١/١86 ةكلملا ةفاضإ

 ٠7/54 ةفاضإلا “ هلح ”

 ١/”5ه١ ناتفاضإلا

 هرزم.و6 هزلامع ل هللال « 1356 ل١ مل5ؤ 2 ١٠و « لحمل دادضألا

 ءءاوزنمم ذه 03211

 ءاوأزن02 12 انقل ال

 8150 نامت 226

7612100 11 60 

6001 

 مهول ءانا3م مما 6/686 ةيئرحلا دادضألا

 ١867/< فاعضألا “ريثك ”
 نيتك هز١غ5 « ال/ 63 < “١/8 « ةلدو فضألا

 ]هوو 0ع 4/8١ امازلإ بف ا|

 اعوذ يزكاعمأ د|مممم ادوجو فعضأ

 05 "4 عالضألا

 5-0-8 ١٠١/7١ اوضأ

 (طأ)
 عطومانا معك. ١١/54 2 56١" 2 ")7852م 55#" ١6١ ١/١692 قالطإلا

 عطومأ نأعآال, (ع) رظنا : قالطإلا 6 ىلع >

 اههوعع ذم أع, «١١/١40 ه/6١» انامز لوطأ

 (ظ)
 هإم١١ ( مسالا كارتشا ) راهظإ

 (عأ)
 ١1/١9562(« ةم)أؤ؛ /١١ :2١/١ 44١:5 ؛:"ءطاد/"ه «/هع 2« ١6/+١١ رابتعا

 211/158 2 555|5 ءالإ هزل (/؟11/ < ؛/ 751 2 ن/ 75و ا" هزلل١ ١ "وم

 ومكة( وه لافي وفه 2 ا كنه ف كلك ف كاملا



 ٠١/586 لوألا رابتعالا

 ١١/588 ىاثلا رابتعالا

 8/١66 قحلا رابتعا

 5/١962 ةرهشلا راشعا

115000050610 

' .02510623)10122© 56601101 

 ©025106:21021 01 ا5ع (ءاناط.

 ءمم510ءع102(232 01 116 260عمأ32

 ءممك1لععهانمم ه1 طع (ةعلم كا ا ١/١١ © م١001 ظفللا راتعا

 ”/؟40 دودحملا رابتعا

 ١8/١98 روهشثملا رابتعا

 ١٠6/١48 درفم راتعا

 م84 ةبسانملا رابتعا

 //”و5 عوضوملا رابتعا

 4/5١07 دحاو رابتعا

 ٠١/558 تارابتعالا

 ه7 © 8)”/١ ني رابتعالا

 لاك 2 "#76 ”/مو لادتعا

 ١4/١7 جازملا لادتعا
 ١١/م.07 نصضارتعالا

 فارتعالا ١١١٠6١

 داقتعا ١١/١07 «0/١ 056/١

 ىلك داقتعا 05/١

 م" دايتعا

 سامو ءادعألا
 دادعالا ٠١/١68 ١/١756

 لمالك < م١٠18 « ١اي/ذ الو « 64)/٠١ مادعألا

 0 سانجألا مادعأ

 صضارعألا ١58/١ » 515962 1١5/ا١)له١ « ١/4/م ١4 2لا

 ١١1/5١8 سن ةيئاذلا ضارعالا

 ©101(01510622 01 اطع 652ل.

 202510622101 01 اطغ 3عععماعل.

511616 

©01151063)1011 0] 56 10 

 2011510672101 01 طع 556 عأ

0116 

 006215٠

 21015و 510 ١0/0

 عنان 11

5621231160 262: 

02000 

200) 

 عا(.

 وطال

6 

1211111 

211172176 57 

2111720176 

200006156 

 ووعد 121 3001لعماو 10 طع ععاال5+



 هس وأ < مدح

 ١ ناويحل ةيتاذلا ضا رعألا
 ءوقعو نول

 همبو 2 5/767 الإ 9١" * 31 ل كل لا اولا فرعأ
 عووعداتمالون مهموم م0261. ١١/7٠١8 تاذلاب فرعأ 12016 21

 وزرع امم ةط16 طإل مع م4 رظنلاب ف رعأ

 ٠١م/7.07 ءىثلا نم فرعأ

 ١٠/م». لصعألا
 م17 ةيلآلا ءاضعألا

 هرومستع م3105 01 اطعغع ٠/500

 طع ١/١0٠١ ىلعألا
 طاوطعم ععمانكم ١84 سانجألا لعأ
 5 |[ ةبتر ىلعأ

 طنوطعت ةهاك

 ١/م4م ةماقتسالاب ةكرحتملا ماسجألا ىلعأ

 هزم ؟ مالوش « الملام ءكالزل الك 2 دزكالا كالا ءاللذ١5 | ١
 1ع ل "ماو 2 الا ( ١4 2 ن/5ه1 2 ١ 1/؟ؤ5 2 خ61 6 [١

 22016 601922208: 200:6 عع8612. لااضرات تب انضر 2 ادركت 2 توكل

 م١07١ اسنج معألا

 ه/١5 رثآلا نم معأ

 60١ رخخآلا نم معأ

 (غأ)
 هصستلانسع طع 2666553, ٠١/856 ١٠/”غ#م  بجاولا لافغإ

 هممت انهو طع ققعم 6, ؟/"ه6 ةيهاملا لافغإ

 هدنستاانمع 3 ل/”0ل+ لصف لافغإ

 عمتطتجانتاإ 01 طع 6 ع/6١ه 2« 0/١١؛4م ظفللا قالغإ

 ه0" « م١8٠١ بلغألا (ىف)

 (فأ)
 ١١و.( ١/4١م9 هطارفإ 0600005

 011م 128 (8ط6 565320. -/0 رهوحلا داسفإ



 -- 6ه؟ 3-62

 اه/ن)ؤو 2 1١456 1١/١406 4/١12 ١١/١656 6 !١/١9 ")غ0  لضفألا-لضفأ

 :1111 ٠/٠
 5ءع[62, 265

 ٠١/١6 لداعلا نم لضفأ

 كاشف ًادوجو لضفا

 02121005, 2001083, 2. 5 ب راكفألا

 (قأ)
 16250111085,,و 65 ام ع /ممس.و لب واقأ

 013161621 218 5 َه /4 َة هيل دي لي واقأ

 //ممبو ةريثك ليواقأ
 ةطزاناإالا 27 ١٠ م رادتفالا

 ١٠5/97 هباشنلا ذخأ ىلع رادتقالا

 ه/»ا4 راصتقالا

 باضتققالا 7٠/١

 مامر, ةماعمعلمما ١٠عمخ 2 "551 كلام 55١ < غ/؟494 2 ١ا//7)9 < هزمو مدقأ

 ع/"١# عونلا نم مدقأ

 هم ةرهشلا ىلإ برقأ

 لع الاي اع ال اء ا "و 2 "دك < مل؟6  لقألا
 16 ة/؟ا/4 2 خخ 2 /١ ١ اا ( ة/روفك 2 هو

 ١5١١/( اراثإ لقأ

 الا١غ١ ةيرخ لقأ

 ١4/١١١ ةيداوس لقأ

 ١4١/"١ ارش لقأ

 ١٠/١8١ ةيرش لقأ
 لإم#ب١ ةرهش لقأ

 ه/٠١هه اددع لقأ

 ١٠6/758 ةيران لقأ
 اعيو همك ومع كله ©« .."/١ رثك ألاو لقألا



 تح ا مع

 6١/».م رطملا عالقإ

 بالو ايلقأ
 ٠١/١٠6١ ثلاثلا ميلفإلا

 ١ مهارلا ميلقإلا

 اذامل ورمل ءعدك 2 ملوأ ء م4 2 ملم“ ءاللاب ءىددررد عانقإ
0 

 (ك1
 هطئمتمتسع (طع لعله 1. مله(« 54١ دودحلا باستكا

 312108[06 (آ16 ةانط] عا. ١ عوضذوم لا باستكا

 ءلللوا « ال١15 « )1/)غ4 ء 6١)/١ ءهرزرمه ءمز» « )مزز رثكألا

 لاضحا تالتاذكلا كءلدهشما . اياذشلم ف دلافرتت_ ف نذفضي ب تكافل © فاق

 2 ١د/14 .ابابسأ رثك
 ١هلملم؟ء ١/٠١6 "له عدل ع المو سصعألا رثكأ

 ١5١/ اراثيإ رثكأ

 ه/١6٠١+ انابث رثكأ

 هإم.و ادحم رثكأ

 مل/١6١ ةيريخ رثكأ

 ١/١6١ ارش رثكأ

 ١٠/م".8 ادمحو ةربش رثكأ

 غ/586٠ 164/١65 اددع رثكأ

 “اه. ديزألاو رثكألا

 ١٠١/١65 دشألاو رثكألا

 ماوه « الم 2 | مسس هر مس»  لقألاو رثكألا
 ١ لوألاو رثكأألا

 ١١/46 قدصلا ىرثكأ
 ١١م٠" ءد/لم»ب ايرثكا

 +/م6© قدصلا ةيرثك ا
 1110 00 مركا



 مع  ”هعغ

 ١١؟/8١غه هسفن ىف مو

 12016 61116 ولا ١ 01 أ

 21 لام و4 ناوكألا

 (لأ)

 لزوم ع. ١١١:5 ىهالإ

 716351156, نامسبم  ناذتلالا

 م1638026 06 (طع ةهانآ. "865 سفنلا ذاذتلا

 اردمأذ ١١ ١م مازتلالا

 600001٠ ”5_”هه 4 "مه 4 006 ءاقتلالا

 (1ءون ؟!ة20 م/5؟6 : ةيب اهلالا ( هلعشلا )

 ه/؟م5 : ماحلأو (ءادسأ)

 2 “١5/58 2 زإةه 23ن1 6 ١١/ئغ5 2 كه ع "6 ءالإ»١ 2 ولم مازإلا
 4/١  6”مامسا ٠/8612 60

 3طقانآان06 00862, 4/١8 : قلطملا مازلإلا

 01111 6 ١ه/)18ه : انئئسلأ

 انعطغ# ١١ممدق وة « هزم ءدزممل» : فطلأ
 0761١/8٠١)8/< : ماسجألا فطلأ

 ١٠/”6غ : ظافلألا

 ١8/١١١ « 5/07 : ةطيسبلا ظافلألا

 ١7/١8٠ لصاوألاو طباورلا ظافلألا

 ١م/م".غ4 : ءارعشلا ظافلأ

 ١١/١0 : ةفدارتملا ظافلألا

 ل1562 عمغأ 0. ٠١ ةفاد2لا ظافلألا

 عأم ماو 103. كا ةدرفملا ظافلألا

 600. منو هللا

 000 15 00. م/6“ دحاو هللا

7001 

51521216 7010. 

5[110121[/1110115 



 وه ملألا

 مه سحلا ىنىلألا

 عامبج ناولألا

 «ه/١٠8 لفسأ ىلإ

 ١١/م0م# 2« ٠١# قوف ىلإ

 ١هرما"مبا « ٠١/١86 ناحتمالا

 ١//مو تالوهمجلا ناحتما

 6/65 « ه/إ66 ةيناحتما (سياقم)

 ه؟لهه دادتما

 ١86" ١١/9880 جازتما

 ١؟/”552 5/1886 5/١64 عانتما

 ١م8/مب.عغ ةفورعملا لاثمألا

 المهم تةهلثمألا

 فنا لف ل لال 0

 _”/9١و07 رحخآ أ

 ١م/هوه معأ ىمأ

 8/٠٠١ سكعلاب سمأ
 ٠١ه/هو ةوقلاب سصأ

 ١6/9١ طيس صأ

 هه نيب سهأ

 ””” 2 ؟/"ل# تباث ىهأ

 ,"/؟١١ دحاولا تباثلا سعألا

 ٠١5١ سنحلا ىمأ

 كاك جراخ صهأ

000 

 ©«01نان 15

0 

00005 

20071 

 ءعوصأا 108 غ0 نمط صناللل

25 1631 

6001 

 م11

 امممووؤأطئاأ اإل, ؟ءاانكتل

 اهلل 1125 5

601 

 1251026, ال15, 05



 دل مهو

 نالوا ىباذ مأ

 4/4. ةيلكلا ديدشلا ألا

 ."١/7 ىعيبط أ
 ١١4 ماع ىمأ

 كري لقع سأ

 8/68 ىلك مأ

 ١١/#ه نوكيالو نكعال سأ

 ه0 هسفن ىف تاذلا لصحتم ىمأ
 ١7/١115 : ررقتم صأ
 ١7/١88 ققحم صأ

 ١6/١١ كرتشم ما

 ١/05 روهشم أ

 ١47 مولعم ضأ

 6/١8٠١ لباقم أ

 ؟/"هه ضرعلل لباقم ىمأ
 م/#. لوبةم أ

 3 بستكم صأ

 8/15 دوحوم صا

 ١١/74 بجاو ما

 ٠/076 : سعألا سفن ىف بجاو أ

 ١48/+< هئاذ عقب سا

 جراخ نم همزلي سعأ
 4/١407 ٠١1١486 نارمألا

 ١ال/44١ نيداضتم نيصأ

 كيل نيلب اقتم نب ىمأ

 211١/7064 ١807/+ ضارمأ

 ١5/١١9 ةراحلا ضارمالا

5665 

]0) 55 



000 

 مدووأ ا 6ال عامس» «.زم. : ناكمإلا
 ١وأموأ١ 2 و7 رومألا

 م/م#ب» تهلطاب رومأ

 ١ملإو١ ةطبسبلا رومألا

 ١ ةيلدحلا رومألا

 18/٠١ 6 ال006١ هزم ةيئزحلا رومألا

 0١94 « ال/١9٠ ةبكسم ةيسنج رومأ
 ماء )55 2 .9/٠ « ٠86))” (١/96 ةيجراخ رومأ
 هو ةيقلحلاا رومألا

 ١/م٠١و ةياخادلا رومألا

 مره « وإوم ةيتاذلا رومألا
 ١7/8 روصتلا هلهس روما

 هإ8م١ ةيوسلاب رومأ

 م/م ةيكرش رومأ

 ١١/١6١ ةيرش رومأ

 مامب# ةعنش رومأ
 ؟/0١١ ةيحصلا رومألا

 ١4 ةنراط رومأ

 م5٠١» ةرهاظلا رومألا

 ١ ةيماعلا رومألا

 ١/40 ةيل.علا رومألا

 هامبا١ ةبماشتم ريغ رومأ

 ١ع/م٠1١ ةبيرق رومأ

 8/1552 «18/17١ غ2 7/64 « 0٠١ « ع|م ةيلكلا رومألا
 ه/ملب ةمزال رومأ

 ب/م١/ ةديعب ةرخأتم روما

 ةسئاجتم رومأ »4/١١ (٠56 2/١ +56 8ل"



 ملل "عقم سل

 ١ه/55» بيترتلا ىف ةيواستم رومأ

 ٠١ه/45 ةبءاشتم رومأ

 ١١/49 سانجألا ةماشتم رومأ

 21١١/40 ٠١/45 ماكحألا ةساشتم روما

 8/١١6 ةكراشتملا رومألا

 ”/م ةيندملا رومألا

 </90/ ةبكسم رومأ

 ا/"اام ةرقتسم رومأ

 ١55 عوضوملا ىف ةكراشملا رومألا

 1١/٠١ ةروبشملا رومألا

 .٠١/١ ةفاضملا رومألا

 ملا١١٠ ةبوسنملا ةفاضملا رومألا
 < وم ةدرفملا رومألا

 1 ةمزاللاو ةموقملا رومألا

 ه/و/ 6 ه/88 ةبسانم رومأ

 .١٠6/١7 ةبوسنم رومأ

 1١١/68 ١٠/8١6 ةيرظنلا رومألا

 ١٠١/8 ةيروكفلا ةيرظنلا رومألا

 ١/88 ةيماعلاو ةيرظنلا رومألا

 ١9/١ ةيعونلا رومألا

 ١١/م88 ةحضاولا رومألا

 ٠١/١84 ةيدوجو رومأ

 لاهم ٠١/٠6

 (نا)

 مور - مهقول الأ( همسا ءهزسل دو ممو ءد ومب ردم لعفتيال نأ
 20 هللا لعفي نأ



 دل 8.4 ع“

 مه5وز1/16ال هاسسا 2« هزوالا ءروجممو ءدومك دكا لعفني نأ
 لعوزوع (هأ طع صهثلا) هامل (ةدارإ ) ثاعينا

 اماعمعمعع, لعل نعمع, ه8 معمل ماماإ6 2 هأملو جاتنإ

 ١٠١/مممب١ قدص جاتنإ

 ٠١و/مم « ٠١مم. لباقم جاتنإ

 0625 -/98م8 صاقتلا

 ماماع ءمزسزر < عمءاب نكحم.5 ١1١/810 همم لاقتنا
 210ج6د5ؤ, م255108 , 21017612680

 3110 عم.07 ماقتنالا

 201 هزم باذجتا

 م ١ ؟81/"١ 2 ١7١51 مالم5 2 غ/١م ء هول ناسنإلا

 </م0و ىلاعلا ناسالا

 معمعماتا# هأ اءممساعلعم ه1 ملعلل لباقلا ناسنالا

 ١4/١88 سوسحم ناسنإ

 هإ»ل.و ىحتسم ناسلإ

 ١58/< دوجوملا ناسنإلا

 50 غ/5م"9 «١ه/م906 ةيناسنإلا

 0018 كا ) كل داسإلا

 م0عا1 نم 18 8/8 ىرعشلا داشنإلا

 لانك 6 ماما 20١ 2مل 5 1.( مم.4 فاصنإلا

 002100 |١6 املأ ساكعن

 د/)4+ لملا ساكعنا
 8102 0 دارفنالا

 01100103 ١١ م لاصفنا (ددعلا)

 5/٠6١ ١/5١ مفنأ 511076 05ع!انأ
 م2551 ادم 2 نع ١مممو 2 سن11 61/16. 61١١٠١ لاعفنالا

 م/؟7 ىضرع لاعفنإ



 لو هه <|مهه ماسقنا

 !ءوو </١«ه صقنألا

 ١٠١/١669 اراثإ صقنا

 21 ١/م١5 6 ١"/م١9 « م886١ عاطقنالا

 ةانان 0 غ/غ. داقنالا

 ةزسعا ؛ جسر ءاالساو كسل مسام و سماك و عاسا# ءركرمرب راكإلا

 كلزؤدمعل, وءالمد, لعمتمل ٠/0 تامدقملا راكتإ

 ه/ممب قحل ا راكتإ

 0016 م51 1/745« ١م/لو" « ١؟م)90 ءلوم)و6 عاونأ
 10013 65 ١/5 ةريخألا عاونألا

 ١١/١58 سنحلا عاونأ

 8/١06 رهاوجلا عاونأ
 ١4/١58 ةروصحم عاونأ
 م/م ةاواسملا عاونأ

 ١١/م#5 ةبباشملا عاونأ
 25 'كةرفزا 4 ١1 باك ما ١ اقيطراونأ

 هان ١١/؟هم ف: ةينالا

 (هأ)
 م0 ةفرعملاو ةريصبلا لهأ

 ةزنالمل ذه (طع© 8 ١١ /ا ةعانصلا لهأ

 1205 لتواتم عدتكط 6 مار ةهابنلا لهأ

 61 أ 0 ١٠/مم) 2« لسمو ءم#..( مزز وو لامه

 (وأ)
 3 ال لا ا ا ١١و « هزالا/ « ١؟/ه١ « كادي لئاوألا

 ةماعلا الل" اللا ء اخنلا» 2 ملل" ع "[7
 معمم ماعم ه/؛م لقعلا ىف لئاوأ



 6م ١0 نازوألا ( وريداقملا )

 ه/م6١ ةبترملا طاسوألا

 6515 (ءاعو عمح ) دوال ةيعوأ

 مممع م,2ءا1ءعل 6/5١66 ةبرد رفوأ

 مممعع ممر همءأ لأ م/٠ه١ قفوألا

 1115 كاهن كذهتل ثكالك تاقوألا

 ممرع م6166 ه//١4 (روهملا دنع) مقوأ

 ممامعتموأ, ؟معصعم .١١/١6 © هزل" لوألا

 ه/١مو عبطلاب لوألا
 ١..7/"٠ تالومحملا نم لوألا

 ءللاكم « ال6107 «؟مزعم ءررلؤل ءدرر"و فروو ردك ءىلكو لوألا
 تشل ب داش 0 تنل ف ل تلا كح اجلا تال

 0 كاش ل ل ل ل ل كل
 ممم 2م ممم طبواناطإل ١١/58 : ى رحألا ىل وألا

 هامه : لوأ لوألا

 ١١م6 ةيسنحلاب ىلوأ

 م/١مو ءىثلاب ىلوأ

 ١/١م6 ةيلصفلاب ىلوأ

 ١460| دومحلاب ىلوأ
 ١/١68 دوصقملاب ىلوأ

 همم < زال < ءإالو تايلوألا

 مولموتغرل, ممصعتمةلتارب غ/8١١ ةيلوألا

 ماه 8. ١" ١ 11115



 دل مول دل

 (ىا)

 نيل ١٠ه ىألا

 ١/؟هو ءىث ىأ

 ١١/008 وه ءىش ىا

 0لءوأئه طز 11( 6/١568 « هه١[5" («2 ١/١59 ١5/5542 ©« هه راثبإلا

 همك ء دلال" ء ”م"هال 2572/12 5/١42 ؟4١٠خ ع ه)١ه باجبألا

 2901102261012, 26665511" ١ ومس (ء جلسلب

 (هعسصتمسو اطغ لعقمتا هد الام ع١ دحلا داجبإ

 (هءستنمع 2 ةالآ11معأد هإممد 62 ١م/ممب١  ىسأيقلا دارإ

 26 ماو؟ 2 د ها/ (باك) : ىحوغاسا

 ءادعأأوب 6/0562 ه0: 2١1/005 مإوم حاضيإلا

 4١/".م لوقلا حاضيا

 مم ١مل ”ع 55١ 2 م١٠16 نبألا

 كيا يل 6/11١ ء ا/ل/١ 56 ءددلوح ماعإلا

 #0 سكعلا ماهعإ

 (ب)
 604 تام.م( ه/م6 درابلا

 مامعب حسا ؛ممسلل كرر ولست دز < مسو , مو لطابلا
00 

 _مل١١ه ةررشلا لطاب

 0-1 ١ملو م/م ء 1/80١ قابلا

 دونم, مانو ١؟/04" 2 و١54 61١/١8١ ثحبلا

 ه/١4١ صخألا ثحبلا
 ه/١76 ىعألا ثحبلا

 ه/مغ١ ىلدحلا ثحبلا

 ٠١/١4١ ىملعلا .ثحبلا



 م

 58 م/م( /599 رحبلا

 ةمعمملامو 40 ... ع/١م4 موهفملا فالتخا بسحب
 ١م/8١5 6 15/الا/ مسالا بسحب

 ٠١ه/".و لوقلا بيك رت ىف كارتشالا بسحب

 ١٠6/5١4 درفملا ةصاخ كارتشا بسحم

 5"/١٠١ عقاولا كارتشالا بح

 هم ليختلا فانصأ بسع
 "6 فرعألا بسح

 ١/٠١ لوألاورثك ألا بسحب

 ١48+ جراخ أ بسح

 07.١ هسفن ىف سعألا بسحب

 ١٠6/9407 فدارتلا بسحب

 ١٠/7١١ ملستلا بسحب

 4/76 رووشملا ملستلا بسحب

 ه/م”ع هسفن ىف سعألا هبحوب ىذلا ميلستلا بسح

 ١١/55 روصتلا بسحب

 ١6/55 نهذلا ىف روصتلا بسحم

 ١/85 داضتلا بسحب

 ١6/7407 نمضتلا بسحب

 ١١/١5 موقلا فراعت بسحب

 ١ه/مبإ)١ لدحلا بسحب

 ليملا بسحب ١807/61١6 ١/١548

 7/756 سنحلا بسح

 6/١١٠ -ضورعلاو راوحلا بسح

 //”18 6 ١١/07 قحلا بسحب



 مس موه

 </؟ه5 ةقباطملاو لملا بسحب

 ١٠/م"١ همصخ بسحم

 هإ5١5١ تاذلا بسحب

 ١4/594 مهوتلا مفر بسحب

 ١6/5604 دوجوملا مفر بسحب

 نإ "05 نامز بسحن

 8/685 بيحمو لئاس بس

 ١١/١60 هنيعب صخش بسحب

 غ/55؟ « 7/مبام ةرهشلا بسح

 ١١/١٠١ ءىثلا بسحب

 ه١ ةفصلا بسحب

 ملإو ةعيبطلا بسحب

 ١٠5/7078 رهاظلا بسحب

 هب ممم  نظلا بسحب

 ١١١“ راصتخالاو ةداعلا بسحب

 ١5/56 مومعلا بسم

 ١6/076 لئاقلا بسحم

 ١/0768 لوقلا بسحب

 0"/١١ موق بسحم

 »١5/"١٠ لكلا بسح

 ١4/780 موزللا بسحب

 ٠١"١وو ليقام بسحي

 ١6/٠١١ ملسإ ام بسحم
 ١ما/ل4 بطاخلا بسحب

 70/١٠١م+ في رصتلا باحصأ بهذم بسحب
 .#١6 روهشملا بس

 <|مو+ ةقباطملا بسحب



 ع اا

 بن/نإ بلاطملا بسحم

 ١/905  ىلك دقتعم بس

 ١/0/5 امدقتعم بسحن

 ١6/747 6 7/50 ىلا بسحب

 ١٠/م| ةسفن بسحن

 /ل/م06 عونلا بسحم
 مس/#”)١ بجاولا بسحب

 ١٠١/55 دوجولا بسحب

 ل".  تقو بسحب

 ١٠6/١40 عوقولا بسحب

 ٠١/١١9 مهولا بسحب

 اذ ما١وه تخبلا

 ١مم ضيقنلا لدب
 نام. ريخألا لدب

 لملو ىفحلا لدب
 ل مرو مسا لك لدب

 طهر ممموءع/م#م ندبلا

 مساب<٠ ربلا ن0

 نيهاربلا م١٠١ «2 ١١١" ١56)/١١١6 1١١م

 امو 2 7/١:م ع0” ءر|»مو قربا

 ١مم/م86 ةيقربلا هلعشلا

 2 ١غ/وه 2 "و١ 2 ")اء "ال اا و 2 ل825 5( م2 1/07  ناهربلا

 ءكولا متاهات 2 ل55 15ه م1 34 < 1 هزالال « عالو ل ١لك#
 06000011111 ١مل 2 هزه 2(

 م/؟١6 6 ١9/90١8 6 مإالا/ ناهربلا “ باتك ”

 ١مم ىميملعت ناهرب

 ١١مم“ قيقح ىميلعت ناهرب

05 

 اذ عطاطالاك

 ظ16200110115101101

 01042112 عل.

 01043116 عول لعن.



 5 شد

 ىاه رلا و١6«”م1”5 556/١ ١552/١1

 8/58 « ا/ ١ تايئاهربلا

 نويئاهربلا ١/١١

 ناش 2 ا ةين اهرب

 ةدورلا ١94/١٠5

 طئاسبلا »5/٠١

 طبسبلا ٠١لا «181١/١ «2 ١6/559

 5/١١م8ا0/ © د ”ال4 نيطيسبلا

 //"0/و ققحتمرش

 ةيرشبلا ١٠١/١85

 م056٠ 2 هإله١ ء ال1952 ١18١61١18٠) ١دإم5 رصبلا

 مراتك « عأكالا ؛ مدح « ١ هزم

 ٠١/١١5 ريصبلا بيلا )

 بصرة  6 1117# ١5/90 » 5١ خ/ك 2» 56الارم١

 1 ةعاصب

 ١"/١هد هطبلا

 "ال ؟ نالط

 ١/٠56 ديعبلا ( سنحلا )
 6/865 ةضغب

 هإ/8685 سيطانغملا ةضغب

 ( ملعلا ءاقب ركذلا ) ١5 /8١م ءاقبلا

 01 مغلبلا

 0192 © #١)" :ىباهرب ريغ ”

12161 0] 11 

060021211 

200015 

5111216 95 

5111 

 اطع غ0 5112 ماعو

 1ع21 0

 آل

19151010 

 طع 1ماع 111 ععلأ 3251771

11151 

2000 

12100 

1621066 )86105( 

1120 

50111 

00 

0101 

 ط1

 60لاإل,و 16

1256© 7535 



 مدس "51

 هدمها 2/55 5غ: ء الل 8١ ؟ ١ال/)1 556 ١4/١5١ 6 | ضاببلا

8" 11110005 

 اننان1[(ع2655 08 5 ب4 داوس وأ صضايب .

 ىطلاعمعو5و 15 ءم1هننعل 31 5 نولت ضابيبلا

 بطل( ءرعو5و 15 2 003111ا/ 5 ةيفيك ضاببلا

 نس.و ءرراوسل ءةاكال )552 هل « ١/١١6 « ١ه)6١ 6 "و١ نايبلا

 كوعتاإلا هيتلعمعع ٠١/5 قحلا ناي

 ١٠/مغ ىلقعلا نايبلا

 م/ه.١ تانايبلا

 مهن م5 2 1١5/8586 تببلا

 للعلا كافه ف توه تب نفض توفل تكن كح لس نيبلا

 ةعا1-ع لع 8/١6 6 ٠١/١68 هسفن 9

 (ت)

 ةانطوعو نعمأ ١١ه « عباتلا

 ممقا را ورقار لا الا 0 لل ل ل

 ١١/مم#» ريخأت
 عل نعم ١ م بدأت

 ١/٠١١ ىذأتلا
 اراوامرزب 06 اطع م5 ه[6 برعلا حيران

 طتوامرإل ه؟ اطع 2ءعموزذمك هإ١.٠6٠ س ”رفلا حي رأت

 60006 19556 16/1" هزل ردا ء مزال ع ء هزابس  ىلاتلا

 60112051101 0 ١١مم ل لافذي 6 كاف 0 4 4 ١ فيلأتلا

 ١/٠١8 تافيلأتا
 ممم ناك ( بطاخلا ( بيبأت



 مس 58

 4/١86 تاكلملا نيايت 78121611 01 عام

 لطوموتم8 4/58٠١ «١1/"0و ليدبتلا

 ؟/"5 ديربتلا

 1م "لاء امجد ء ملل تيكبتلا

 م/م.  لوقلا تبكي

 لهن طانس8 ع/؟ها““ ةزثتاا

 118022086217 ع5 ساخن

 ١86/- ددجن
 2000 0 6 0 /4 )ع 46 2 01:1 ةيرجت

 //١٠م ةعفوألا ةيررجتلا

 ييرجبن ٠١/٠١8

 780 ممج

 انسلععر, لااا لاك ( تحتلاو لفسلا ) تدتلا

 ٠./1م#» حالا تحن

 ٠١/١٠95 ضيبألا تمن

 ١9/١94 سخألا تحن

 ١/7١ دحاو سنج تحن

 7١١8١ سحلا تمت

 ه/١8١ ناويحلا تحن

 ١8١/< ناسإ ال تحن

 ١8١// ناويح ال تحن

 4/١6١ © 6/١84 لباقملا تحن



 دس موو

 ءوزربو المسك 2 156 2 “١1/50 ء 555 2 زنلل596 ء ؟]ذح © "4 دي دحن

 ١مم هع خخ ع

 ١6/6 دساف ديدحم

 4/764 تاديدحن

 ١١/١98 ريذحتلا

 ١ه/و4 2« 7/8 زرحتلا

 م7076 +/65"7 فيرحتلا

 ١م/9١و4 كيرحتلا

 ٠١/48 نيسحتلا

 ١١/١١6 ليصحم

 4/؟6ه(6 «( ١/١5 قيتحتلا

 ٠١”/١ ")مو 216/٠١ ليان

 ناممسو دودحلا ليان

 ٠5/١89 ربحتلا

 هله سيسختلا

 ١ه/")7( ه/!١4861/١580(2 7/١98 صيصختلا

 ١7ه صلختلا

 6٠١/؟ها طيلختا

 ه/"م ليختلا

 لا لييختلا

 4/5٠١6 غ١ ريدتلا

 ١٠١56 ركذتلا

 ه/84١ ( ةيناسفن كلم ) ركذتلا

 ١١/١97 بازتلا

 ١/568 فدازأا

 ٠6٠١|" غ/66٠ عيبرألا
 ١/0 ةرادلا عيب رت

 لءعقوتنم ع, عمن غ1

210 

 نبل

2016 

2210515 

11010 

22 

5060000000 

200002 

111100000 

012113 80111: 

111 

1512110173 

 ءوماط

 8إل00 ل01

002012 

 ونان20121156 0( اطغع ءلمعام

)58( 



 لاء ١١/مه4 ةيسرتلا

 01062, 1 ككةييضف تول ١/٠١ بييرتلا

 5١5 لكشلا بيترت
 ١م|/#.و ىعيبط بيترت

 "١ ”.ه ىسايقلا بيترتلا

 حبجرتلا ١١١"

 ه/١٠6١ سرتلا

 ميسر 1/٠١

 لام. ءارقتسالا دصرت

 </م.ه سايقلا دصرت

 سصتم0ةنانمل. خا (« ١/58٠١ ؛ ١755 2 ١/5١41 2 ه]و“ ع هن»ل ببكرتلا

 ءوانذأت اال 4/١586 ه١ ىواستلا

 آه ؟؟5 نيخحسلا

 201000 ١/0 ( هباكلا ملع ) ريطستلا

 ١86/١98 نيكستلا

 فرك ككل 6 لل رخ الم ككل ء مرن ء شمال دكر 6 "00  ملسلا

 ىاملو هل سظعل نا رسل ام ا ل الا ألا ا لام

 101 مسيو يا" ارك كرمك < لعلم ء داس

 ١١/59 ملسمالب ميلست

 ١٠86 لئاسلا لس

 ١٠١/85 بيلا ملس

 < دودحلا ميلسنلا

 ١١/07١ كرتشملا ميلسنلا

 "06 6 ه0" رووشملا ميلست
 بنو قلطملا ملستلا

 2م ةيمسنلا 070١١

 1211160126 3مم. 4/١١١ ةطساوريغب ةيمسل



 دج, 7 يا دج

 4/١١7 ةطساوب ةيمس

 ١١/"ل١ ١١/9 « 5و/1١6 ١١4/4826 هياشتلا

 ناغو كراشتلا

 ١٠١/0١ ( ريجشتلا ةمسقلا ) ريجشتلا

 ل06١١ مه070 ككشتلا

511:11 

501111 

 ل1011

 لهاا.

 كالا لا «مل1١))/8١1910 1/1٠5١ كيكشتل
 ١مم ةيككش

 2 قال لأ ال٠ «١/902 55١2ل 3001١2 ١6 و52 ١1+غ/غ4 عينشتلا

 "0/808 سوس

 د مالؤ ( !١١ 2 هلال 2 10/١ ")755 2 مخ/١م"”ه © غ/ملا/ في رراصت
1111105 

 601111 ا حيحصتلا

 «١١/186 «لم١ 2١/1504 ١الإ ١٠م ء ١ 2 "|١ ا/ل/ "8 2 خض/8١ 2 هإ)ا/  قيدصتلا

 زال عممعلا, 255621 سي 1 افق فا ديلا ل

 8/٠١8 ىلك قيدصت

 8/٠١8 روصت نم قيدصت
 ٠١/٠١8 روصتلاو قيدصتلا

 ام 1ع "4غ 6ث م 2 ف في رصتلا

 101 نانطنع ة/عرنط كا فرط ىفي رصتلا (لعافلا)

 مغ لاء ا الط هلع مف 2 ا1١/"خ 2( هإ)#7 روصتلا
 هي نا

 ١ه/ه5 نهذلا ىف روصتلا

 8/٠١8 روصت نم روصت
 6001م١ +/م داضتلا

 م/مم»» لاعفألا داضت
 ه/١و6© تابسإلا ف فيعضتلا

 م1210 علوا كا ليلا

 0001 4/55" 2 *+0»/1١١ نمضتلا
 10م ام وم قباطت



 سس ا

 ٠١"/١ ليوطتلا

 5ع ط1 326 غ/594 ةوقب رهاظت

 ءوانذأ للا أولو ه/50 ةمسقلا لداء

 011/1 ١15/١١7 «© ١/554 « ا/ل/غم“ فراعتلا

 ١/١5 موقلا فرا#

 ءانعععووزالعأإل. ١/١٠١ ( ليبس ىلع ) بقاعتلا

 امكانل الم 8 ١١ه ريبعتلا

 70 ١ 2 ٠١/14 بحت

 60عووأا © 0 ١"/١مه4 اطرفم بجد

 و16 ن1 4/95 زيجتلا

 1111 "اهم رذعتا

 عم عم( ا//584١ فرعت

 1600 "ا 2 ١/١ ب "1 2 م/م“ « ١٠١ 4 ١ فني رعتلا

 معق1 معا ع1. بما قدح يل عت

 ,ءد1 لع 1 قياح فارق

 لعوض ماأخلع 0 ة صاخ نمر نر

 ةززاتم]ع عا“ "0 جذاس 92

 4/٠.١4 لوهجلل فيرعتلا

 نسل ه/8١5 لوقملا فيرعتلا
 *5١// دحأو فيررعت

 تافيرعتلا ١9)#/",

 ١١/85١1 ةيلاوتم تافي رعت

 فسعتلا 0/١١

 _“/لغ5 بقعتلا
 ١6 لوأ قلد

 امنا

 دمعلرل ع "0 ىلا قلعت



 لا مااا دج

 0 ل ا الا يان ام يدلل ميلعتلا
 10١ مل هس ةناذففي

 مارمو 2 همز 2 و52 ١14/51١ ع ؟[هال ع ه6 ١مم ع جمال لوألا ميلعتلا
 م15هغ5*16 10من تاما" 2 ملال 2 556/١

 111 ١١ 4 لوألا ميلعتلا ) ناصأ (

 كتلك ماس 7 سلسل ءال مو ع سال ١0١6  ىحيطت
 هو تايميلعتلا

 ١١مم ١ ةيميلعت
 20000111000 ١ / ه4 ميه

 ٠ نامم+ تنعتا
 ؟/مه. ةرابعلا صير وعت

 100 'كذفي قا وعتلا

 لءاءعصتستم ٠١م/موغ نييعتلا

 ١٠١/١6 ةهجلا نبيع

 202 ١1 « ١١86٠ ريغتلا

 ١ه/"00 رييغتلا
 هدع طإل هدا بمس. قي رافت

 ةانم ع0 07٠6 لضافتلا

 امعوانل(ال 8/15١6 ١١/5586 هزه ١/4١ها0 6 ١67" ءالإ )65 توافتلا

 ».#/"١ لوقلا مخفت
 هاب قرفتلا
 5ءم100(318, ل5( م عانتذطتس 8. لا املا ) كاتي ) ١ قيرفتلا

 تل الل 5 م ريسفتلا

 ل وعر صن "04 ليصفتلا

 8/48 تايناهربلا ليصفت
 ه/إغ8 للدحلا ليصفت
 ءاممتارب ةم0 نأ عءلستسما( أو 4/١70 ليصفتلاو ناييلا

 م0 < ممم  هإم96 . نطفتا 22
 م/مم»  سابقلل نطفتلا



 مع 0 *#ع ب

 2١/99 8/١56 ١/5١42 مهفت

 ٠١6 مسالا مهفت

 //"08 صضيروفت

 12 ع 11/5١5 ١١م ء ال5١ ١/١ 1ا/ « إ##  لياقت

.0020110105 

 ١4/١١ صضيقنلا لباقت

 ةماعلا ١9" ١١٠١ 2 ١1ه/١١١1 « ١الإو5 مدقت

 ا١امثمسك كلا. ع هزو5 2 ")56 مدقتا

 نيرقتلا “١6/0

 ماو” رعصقتلا

 200011 هإو5و مب وقتلا

 تقيد  ١8/١4

 60 0 ؤفاكتلا

 د 0/١ راوكت

 ١١/8١١ لعفلاب راكت

 ١١/8٠١ ةوقلاب راوكت

 ١او/مل6 2« ١ه988خ١٠ 6 هزل ريركتلا

 ١4.0 « إو فكنا
 11101 مال نوكتلا

 121 0 0 قيقح مزالت

 عمان4 و م/١# روهشم مزال

 م006١ م١6٠١ سببلتا

 م/م. فطلتا

 1220108 ليل وفلا ظفلتلا

 600 ١لممسج ءام/م»» نولت



 همس مالو ا ح

 مم»مو ءددرس.6و ليثعلا
 8ال 21310

١ 

 تاليثع 9ا"٠)/١8.

 عملنا ١مم حاسما

 ١٠ممو نكملا

 باسو نيك

 م١٠ هيوملا

 زوال معان ١6" ءالإ )50 2« 5/١١١ « ؛الإمو زييعأا
 6011151 ع[ عزانتلا

 ١6/١86 رظانت

 هزإالع ضقانتلا « 65/١ « 5ه5/م١٠ 00211201١1

 ةلسدمأع 608غ .7/«١ طيسبلا ضقانتلا

 ؟ءعطقأ مخ ١/85 لوقلا ضفقانتلا

 م01681131 608غ لاذ ةوقلاب ضقانتلا

 س|ممسب 2 هز)و5 2 .١١/6 « ١5/0 هيبنتلا
 ١١/مو لطاوبلا جتنت
 مه0لنءأمع ؟ة156 ءههءاانكأ هك ١١/76 تاقحلا حتنت
 5 م : هم. ركشت

 ١/موهو ريكنتلا

 ج|١وم عونتلا

 الامل تاداهشرتاوت

 نمعونأا معقم  ؟/؟ا/ا 2 14/١056 ١/99 ١/5572 وزال.« »ن)١و9 قطاوتلا

 ١٠١/١١8 فرص ؤطاوت

 طاوصتمع لامس « مما خيب وتلا

 ٠١/70 ( ةياغلا ىلإ ) هيجوتلا
 "84 ةيفوت

 لعوأع !نع )© ماءةكوصضأب كافذ ( ذيذللا لإ ) ناقوت



 دل مالك دل

 ١/؟هؤو © 5 مهوتلا

 احلا مجوص رخو

 ١١/١88 (ةيسراف ةظفل ) ( نول ح ) هربت

 (ث)

 ؟/"56 2 اوةم)ؤو ١2م 86)/١5« تابللا

 (ملع مسا ) و80 سوخ اموسارأ
 .١٠١/6 ةقنلا

 ه/685 ليقثلا

 ١١/8786 ةهليقث (ضرألا)

 ه/)075 ةينالثلا

 هل؟١٠ 6 ١١/١ ةوة 2 ١١/١95 الو” ءطاللدك حالتنا

 جز
 ناسمب+ دحاحلا

 ؟/مه؟ 61/56١ راخلا

 ١١/50 ىراحلا «ءاملا“

 7/8١غ* لعاج

 ١/١966 2 ال/ ٠و8 دماج

 ١6/١67 ةعماج “ هليضف 7

 "١١0 ع مع « اوم بناج
 ١/١غم رحخالا بناحلا

 هإم.و 2 هإ586 نبج

 مممج دما
 عمم ءدوسم». ؛رءرس.ر لادحلا

 11121 م0

 لزدت م10.

1211251١ 

©0011062, 

 5عهلالال,

00100 

16 

21 601 

111121128 2, 

50110 

0123110121 7 

510, 

,00001 

 0عماو1

012 



 دل سالم سل

 مرمج عونا عارم ء لال" ا عا ء ال١5 ١4/18 « ة)لال ( ١/4 لدحلا

 هلو ابارك ون نراك انو هولا" كله ٠ ء ل ئك ع "ل56 « 1ك < عرطمال

 هربا عمور و. عزرا ١ مخل 52 هل 9ه ع ملك”: ءالل١ 9١2 غل

 ءرز مرو هملمإع : )مر ع هزم لع 2 ها "دا ١ ملاالو < ال| 56ه < "الل

 ناايشيا
 </و60 لدحلا 3 ىوق و

 ١١/مم١ «١و/م»م داهجلا لدج

 ل1121

 بج مغ لما ةككلم م هزه ب كرل”ء ملال ك ع 05 هو للدحلا
 ؛0 14 0 141غ ١ « ١١١/غ ١١54ل" 4/1١5 هول( أوك 2 41
 لل لل لا ا ل ا ل قف دلدففا
 ١مسو ء مسام عاملا ء هلام

 ١٠١/ممب١ ىضايترا ىلدج

 ١مم ىبادتما ىلدج

 ١64 ىب ادرب ىلدج

 ١6/١9٠ غيلبلا ىلدحلا

 ١١مم  ىماع ريغ ىلدج

 هو. تايلدحلا
 ماو 2 ل١ 2 1/7452 ١/١079  ةيلدج

 /”ل)١١ 15ه ١7١غ. (ءاط/ووء هو نويلدحلا

 هإ6١. ةدحلا ( هلوقم)

 ١١/9086 )م١0 ىودج

 ١١/١١07 لذج

 15/١9١ «١١/1960 بادرحلا

 "م8١ مرح

 </04 ضرآلا مرح

 <58 ىوامج مرح

 ةيرحلا 507/٠١

 ل12 16عاز للم

 م18ءا1ءعل لتةأ.

 ءقاتعقأ لأ

 لعمجمدتدأ 28( 76 لنقل

 ءا10وانعلا ل18]

 انركءاعماأ11 لندل.

 ل1316ء(نعوأ ع3كوصستات عك

150 

٠ 

 /0ا.

 1010016 01 طع ءعو

 50لال.

 هءاعدالول  طو4لإل

111 



 د مال لس

 "1114 2 هالله ( ١/١960 2« م4١ كك م/لول 6 ١/1 ٠١18562 مه «ك/1١1ا/4 ءزحلا

 م "7 2 المو 2 ملا

 ١٠6/١86 ناسنإ ءزح

 ١7/١865 ىلاهسج ءزح

 7/5076 5/١8 دح ءزح

 ١ه/56١ ضخشلا ءزح
 ١١/9١ قطنم لصف ءزح

 ١١/00 ىوكفلا ءزحلا

 5/١610 ماوقلا ءزح
 ”/ل8* 2 7مم سايق ءزح

 هإ١١5٠١ عوضوملا نم ءزح

 2111000 ع/٠"١ افازح (اماهمإ)

 321538 ١١/»ه١ افازح (اذخأ)

 ممماتعساف 1 مسسم فس و يمس و ءركت” 2 مل هؤرلالا ءا٠ فرحا
 026821196 مة( ءان ١١/٠١97 بلاس ىلزح

 لا 1 عععمأ مه: 1ءانأ ق1 ١١١ فلا: نري

 60212301610197“ 11 فارغا صفانم قر

 جالت ه7 عالم ١١/4١ 4/٠١62 بجوم ىبزح

 ةأمعأع مهر ٠١/١١ دحاو ىبزح

 ١م هزل ع ا #5 ك١ ء ال5١١ 6 1/ئ١٠م 6 ٠١# تايئرح

 م31 مو ع ب 2 كو 2 1 < 56/١ 2 ١6#"

 ١١#//١ ةيئارقتسا تايئزح

 ٠١8/< ةيصخشلا تايئزحلا
 ه/١١ ةدهاشلا تايئزحلا

 م لوألا ىلكلا تايئزح

 نام سايق مدقم ةيئزح

 اضلانعأ176 م2111.

 1201110121 م31.



 ا مالو

 نررسو سر رجم ملل كركل١ « رمال ءالاللك « ١/147 مسجلا
 مالل١ ء ولدك 2١ هلو « الل ( وكاله

 م١٠89 ماسجالا فطلأ مسج

 ه1 سفنو لاحب مسج

 ٠١/9١ ىسنج مدلج

 "م968١ ءىلث مسج

 0 ىفاطلا مسحلا

 ١٠١/١45 2 //80 ىعيبط مسج

 هإ|88٠ فوسليف مسج

 5١١) ام مسج

 0١٠م١ ىداملا مسجلا

 4/55 0 فوجم مدمج

 «/؟مو قشنةسم ممج

 هإ98١ ىف مسج

 ؟/7ما9 ةيمسج

 5/١90 «١١/١95 صحلا

 مالو0 لعحلا

 م8١٠١ لوألا لعحلا
 ١٠١8|) ىباثلا لعجلا
 ؟/006 هز١هو 6 ١60" لاما

 «/886 ةرمحا

 ١مملمو2 ”)585 6 ال)9"0 2 ١6/١60 عملا

 ١م. 2 م/م#9 « هزرالو هلا

 ١4/50 لئاسلا ةهلمح

 18/5٠١: لوقلا ةهلح

 7/١85 بكرملا هلمح

 طلال.

)1026128 ٠. 

 مطالؤ516ه1 .١

 مآ11050م1ععأ5 5.

 001 تلال 4

 طرءواطعل

 210م12ع['5 5,

6000112 

 5عهانأإل

 |1؟© همها

000000 

 بط ]ع

 دبآا101غ 01 1ع |!

 انط016 01 156 51356.

013 01 1156© 00 



 نباتنأع هأ طع 50110 3 هازاله ةسالا لما

 هكا 6(« 4 باع ( "١ 2 هال« ١/١ تال 7/7 ٠1 ٠ رولا

 مزاالك 2« 1١"/)ها/ل ءكهزلالا ؛ هزل١؟ 2 هزهم هىرذك ءدا"مل < غلالاب < عابد
11201 

 مةزمعلأزت هؤ طع دلكتلافل ذه (طغ ةعاكن مس/١١ ةعانصلا لهأ روهمح

 رمز مرلأإل ه4 طع معممأع ملل ١١ سانلا روهمح

 دك ١٠656 عيمج

 ها الع 7غ عا ااا " 58 2 ١ ١1١/١١٠١ «6 4/١١5 4/ع# ليلا
 آ1021010121ع, 5ءدالال! نأ.

 ١٠//و ىمحلثلا لدنحلا

 «غلدو «غ/دذ 21١/55 « هدا" 2 2١ ١/5١ ١/هال ءنإهد "هو 2« "|ه"(ءمإل؟١ سنج

 «(هإ5١ه ءال/ )هه 2« ١/99( ٠١6)/؟ة 2٠١/٠١66 5١ ١/غ١ 2 ؟١؟١5/؛« "5/٠68 « ملحم

 هاء ع ضلت "ع الا "لالا ء ١/١ ع "ل51 لاك

 (هز9١ؤا 2؟/96١ 2 خ5“ 2١/١4١ < هزامه ١|"*« 88 2١/١ 86 ءك/أاما [١ «١
 ء3/
 ١و1 5|

 ا ا” كا ككل ك٠ اهمللوو كام

3 
| 

/ 

0 

 (١/١هه :2١/55 (ةز5ه“ 4١/905 ءهزل؟غملاغ )7566ه 2(هأ؟6# "2٠١/5 «هزلالال

 تضف افشل 181 ف كةشهانت كذشلا ف نشل ف ا كاك 4 كوك
 "تال

 طتوطع# ع. 9/4١ ١١/١596 ىلعألا سنحلا

 هإ١.8 هسفن ىفرمأل سنج
 ٠٠/١8 ناسإ سنج

 ؟./567 روهثملا بسحم سنج

 1622016 8. 5/١٠غه 2 590|5« ديعب سنج

 ه/6١.٠.٠ ع/86١ ىدذج سنج

 عمل 8. ١9/587 قيقح سفج

 2211ءانل 35 85 كافدي صاخ سنب

 ععالاتك 04 56 154. ١5/1١ 2 رلا سنج

 ه:عممتع ة:ن21كق1 مععطاند ١//مه ىلا ىعانص سنج

 ع. ه6 طع لهنطأع م/898١ فحفلا س
 طنهط 8. ٠١4 ىلاعلا سذحلا

 ع6معنقل 8 لال ماع نسج



 اهل مز ب

 ع. 0( طع مانضه16<؟ مم ددعلل سنج

 8. 01 12081608. ١ ملعلا سلنج

 5 ا ١١/١45 "ةليضفلا سنج

 ١88" 7/١9١2 لعفلا سنج

 .١/9 روهشملا ف سنج

 مما م1016 "5042 4/5656 1١١/١549 ١/5876 «2 ١9/58 بيرق سنج

 ه/95١ فلتحم ال سنج

 ١/٠٠١ اسنج سيل سنج

 معادخلالم ع 4/185 فياضم سنج

 ١/5١8 مولعم سنج

 ١7/١98 تالوقلل سنج

 4/184 2* ١6/١8١ هكللل سنج

 ٠١/١8١ فيسنلا سنج

 7/١8١ دحاو سنج

 ٠١/١8٠7 هفاضمو سنحلا

 1١/١88 ١١/50١١62 نيسنج

 5/١44 نييلاع نيسنج

 ١"/55ه تاذلا ةهج

 ٠١١/" نيبيرق نيسنج

 8/564 نينيابتم نيسنج

 ٠6/١94 نيداضتم نيسنج

 ه7 1/٠١١ ١١6 ةيسنحلا

 .١١/8٠ رومألا ةيسنج

 ارك 4 8 داهحلا
 «2«هغ10011010 80



 ب 8417

 20110621005 65 م/"١0 ةيداهجلا (تارواخلا)

 ١6/56٠١ تهلاهجلا

 ١١مم دهجلا

 00م ١/54 2 5/5 8ك4 2 ١/١ 2 ١١/55 هؤ 2 خ١". 2 وللا لهج

 ١8/5١١١ داضملا لهحلا

 "١5/8١٠ ىرحخأ ةهج

 30ءمرلأ58 غم طع :ءادانمد ١6 ةفاضإلا ةه>

 ١/555 ةيقيقحلا ةفاضإلا ةهج

 ةهج تعريف  9١8/١

 “م96 هلزح ةهج

 ةعمعمملتمع (0 طع (ءاناط م/#6١ ةقيقحلا ةهج

 55"/"١٠ تاذلا ةهج

 ١١/١5١ ةكرشلا ةهج

 ٠/١ م5 ةيبلعلا ةهج

 هم. لعفلا ةهج

 ١٠/0١ لئاقلا ةهج

 00 ةردقلا ةهج

 ١غ/غالال ةوقلا ةهج

 م/لغع ةداملا ةهج

 ه/١٠5 صوصخلا ةهج

 ١/80 ةهلداعملا ةهج

 ١ معأ ىنعم ةهج

 كن هم. 2 هو باوحلا

 ١١/48 عماوج

 5م الزمول 2 املا ع ٠١/1١ ء الزلال ؟ زو١ 2« 3/54 رهاوج
 0015 عاموا « م76١0 م16 ١و. ةدوحلا



 دس ممل سس

 ١مب|٠م#»# ةينبلا ةدوج

 5١4) مسرلا ةدوج

 مهفلا ةدوج *١ ١

 لا" ٠١ ةءادرلاو ةدوحلا

 الز انك 166 هإممل6 2 ه5 21١/١86 هرز١٠ا/ روجلا
 رغلللال دوزحك ءىزمال كرا ء رادو « 5/5" 215٠ < الإوال رهوجلا

 رجول نورا اا ا# كا اوك ١5/5٠١ ؟ اوك مم
 52 لامىو ءككالا ( ممل"

 #٠١) عضولا رهوج
 ةانطوادماتنأ, عةدعهأتة لت ١6/58١ ىرهوج

 ٠١/١64 ةيرهوملا
 800 ؟5مك 2 ١1/5012 1/559 21/5568 ديج

 ١/١١7 تخبلا ديج
 مقاتل ةطئاناإل عم عبطلا دج

 ؟[0ان 1-016 ١١/٠١١5 سفنلا ديج

 (ح)
 ١مامبم ع هروب ع هزكاا عمرا مسا ادحاكدك معكم ءهركمعج : داحلا

061 

 اءانأع ةققأع ه/إ١5 ةيوازلا داح

 ةطق 1م -مه ( توصلا ىف ١ داحلا

 اناء م٠٠88 قذاحلا

 طلسم الم .6 مله هر وف عه ءدككرو5 6 هىد5.م 6 هلمع : راحلا
 مس|م#م « ال6١. ةراحلا
 ٠١ه/م86 ةساسح
 م./8غ7» ةهلصاحلا ( ةعنصلا )

 10 ١ طظفاح

 2321م ةنصعم 01 2 (طعكأكب ١ عضو ظفاح

 112126321218 1601231 5١ قاد ةظفاحلا ( ةيحصلا رومألا )

 51312310118 55 ١م/5507 ةظفاحلا ( بابسألا )



 معا مها دل

 0ءاعولعع ه6 طع ]جب
 ١5/58٠7 نئسلا ةظفاح

 2( هزلثه؟ 2 ١/55٠١ 6 ابل ع مارس ”ل15١غ 2« ”ل6#١» « )١١غ.  لاحلا

.]50 
 طلخا
 5386© 01 (طع مءءاععدطت] (/ ب؟7اآ 0 ل

 ٠١١/ رأع اح

 < ملام 5 01 طع مظالكأ ل ١4 تطل ل

 06 طع م3102 ١١/5584 صضاترملا ل
 ؟ه صان اج

 هلال تاالاحلا 5065

 ١١ ا“ دماجلا 19620 01 0 011116 ! ل

 ١٠6/١6 ( هليضفلا ) لماح

 ب لب ةامدإلا مع !؟011 16 7/21/ "كافي املا

 1 ١١/554 (ران) بحابحلا 7ءد1 1ع. '

 ١١م١ لدحلا جامم : دينا 01316عا16 ْ

 35 2005 نلفت كت ل ل ل1 5-6 5

 لعوامل ءأأا7ع 1 ماممسمو لاطالا مح
02 / 

 ايس ©0157 ه م ةراروألا ريوح

 360عماغعل 8/١8 تهلوبقملا جحا

 طلاع ٠١/5074 ض ألا ىلا

 «( ملل5 2 516٠ ١هلؤغل6 مل" 2 ٠١ه 2 ١/ال ع ملم 52 عسا ةحملا

 2 اكمام ع سلال ء رسل ع ملل ع نجع ع لووول
 9 م كارو و

 0ءلانءألاا#

 م٠6 ع 0/؟6 ةيلدج ةحج
 ه/م. ةيلئاسلا ةجحا

 01316ءازت

156 01165010111285 

 "ا ةسائق ةحم
 ةالأ|0ع15116

 جمة ١1/5٠ ةبجوملا ةحخا

 39 01 طع 1 نارشلا ةمحا| ) ةدهع /



 دنع "م8 دخ

 2رزويغ "و2 د72 ذ١1/هال < ١/ه5 < ١؛لهه ذ5إه6 2 ماوم . دحلا
 ممل ١ع ركل لك الكرم < ١١8 2 6م2١ ٠١4|5 2 ءلجف 2 55

 2م ومع كغ ءا/لالك 2 هلاتم ءملا"5< 3/1 * 2 ط١

 «(ا/؟غؤ 2 ١/5 هزه < "75غ 2 “١/51 ءالع» < ال5 عب

 © علال ي ")ال5 2 هةزالالا 2 هزكدو ١١/55 2١١/5546 2/55 2 و
 ناضل هلل للا كل ولا ا

 6١/".ه طسوأ دح

 50/794٠ ىباهرب دح

 .١/55 رصبلا دح

 58/"١ مات دح
 ١٠/ها/ ريبعتلا دح

 ١١/808 هتيبزح دح

 ١ه/ه8 نيئزحلا دح

 ١ه/ه68 تةهلمحا دح

 5١" 2 م074١ سنحلا دح

 9/١58 «7/١5١ قيقح دح

 <+/ 56ه دضلا دح

 4/9.٠١ درفلا ددعلا دح

 ١4/١5١5 صضرعلا دح

 0/١5١0 قيقح ريغ دح

 7/١78 ةيدرفلا دح
 ١١/ه5 لصفلا دح

 ه١! امدح

 "/م4.٠ ثلئملا دح

 </هم6 قلطملا دحلا

 ١7/9 بجوملا دحلا

 ١؟/54١ عونلا دح

06012 

 12100164 (ءءون



 بل ممول

 6١/؟+7 رونلا دح

 7/8١  دحاو دح

 ١/١65 سفنلا دح

 1 م". « ١١/عغم سدحلا

 ظ,2110غ6 هامو ةدحلا

 « د/)94 2 550)/5 < ةمل) ١5/٠١4 «١9 « الل 42 ١١/95 2 ؛/ 9" 2 ١هإزم» دودح

 ( هز5ه١ 2 اللا 2 لا عكا: 2 الع [< 5١١/١١

 قلءعزمستكممك. ةهزانزإال ا ؟ىك 2 5غ 2 58١|١ ع "كالا « 5١١م ( ١ هزل

 +/ممه ئدابملاو لوصألا دودح
 ١//58؟ ةيلدحلا دودحلا

 “١١/١١ ةروبشملا دودحلا

 .١0/58٠ ةيقيقح دودح

 11 ١/١9١ هإمه ديدحلا

 “١١/5 نيدحلا

 56 1١5/١994 ١/١486 ةرارحلا

 16 ١ه/90١ 6 ه/19م 6 ١ا//١19 ( عطقم توص ) فرحلا

 وع ب سراج ء "0 « 7١" هللؤ؟ « ملزالو ال6١. ةكرحلا

 061 ١ ممر 2 ادم 2 هزكالؤ « م5 هال « )ال507 6 54/٠١

 ٠/8١8 ةدارالاب ةكرحلا
 "١١/1 ةيذعت ةكرح

 غ/84١ ةينامسمج ةكرح

 ١/١50 ةذللا سنج ةكرحلا

 8/١78 ةيعيبط ةكرح

 غ/١م» لمعف ةكرحلا

 ١6/78١ بك اوكلا ةكرح

 ةيناكملا ةكرحلا ٠١# 2 "١٠6/8



 معا مما

 هوم ”ءللالا 2 5155 ء ا" 2 ل ماوم ١2م8 «ةوإو. سحلا
 ءروعالم 2 كالا (اتالع كلا ١١/5١ 2 ال/ ١186 « هإ18غ

52606٠ 
 ١ ٠

 ١868/- نلاويحلا نسحلا

 ١"/؟ا/ا/ب «وإ١ ساسحلا

 32 نولزمع 10 ؛طع 5. 5/١76 - سنحخلا بسح

 جععموللمم غ0 طع م6165 +87 عونلا بسح

 800 6/507١ نسملا

 همه ءانبلا نسحلا

 طم معأانأ, ١5/١55 ءاجرلا نسح

 ٠١/8 نطظلا نسح
 0 ١ه/"4 ©« ١ه/مبو ةمشحلا
 ةياعمفأوم ذك 2 ةاععاعط طءاسءع.ه 70 هم05 4/766 (نيفرطلا نام وشح را دتمالا) وشحلا

 ت1 ؟كاضضف ل اكل كا دشللا ف وشل ل ه/”هه وشحلا

 للك[ لطم 665 «8/١44 ه/)8١ رصحلا

 6/٠٠١ قكلارصحلا

 9 (١4/١6 فيصح عم ) ةانيقلا

 ا ه/م»و ظفحلا
 4 ل 6 م | مهب 2 ١66" 6 ١ 4 1" 6 غ١١ 3 .٠ 1/1 1 </ قحلا

 (كامتك 1 ةرالال؛ ؟زالا“" ء 5١ « هز ؟ ١1و ة/غق "مل ل 4

 ءكللاه#" «غ/155 41١1/1386 5/1": ؟ ال/1"١ 2١/١56 ١/ة41ن < هزوال« ١

 ات الت ا 2 لام ؟ اللاب ع م ©« غ1

 متاطر الع ١مسسا ءددرسعر ءمامرو

 0“ قح لا “ سفن ”

 ١؟/"4 معيرصلا قحلا

 8"/١١ قلطم قح
 ل 1111١ - /مو تاقحلا



 هس "مهلا

 قئاقح 550/٠١

 6/٠١4 تايلوأ تابقح
 ١/76 2 4"١م « ١4/45 © 1١/١4١« ( ةقيقملا ىف  ةقيقحلا ىلع  ةقيقحلاب ) ةقيقحلا

 2 1/1 2 5" 2 50“ 2١١/١51 ؟ غ١ < ترانا" 4 ام ع"
 هدانا راس 2617 « !| 2 556/١١

 6/١95 ةيهلالا ةقيقحلا

 ا//0١٠١  ىدنحلا ةقيقح

 //”غ“ ةيهاملا ةقيقح
 ١١0// عونلا ةقيقح

 //6“7 6 )#9 قيقح

 ١ ةيقيقح ( ةصاخ ١"9/(

 ١6/04 ةيقيقحلا ( ةروصلا)
 2 ل ل ا ل ان ل ملا ل

 ناسا فداك ف نا لاحلا كا ا كا كانط كب لانه 2 كرش كن
 لل 0

 4١/”_ ناسحالا مح

 ١" هءاسالا كح

 ١و/ممه ءارقتسالا مح
 ١١/٠١8 ماتلا ءارقتسالا كح

 ٠١/05 ىداقتعا كح

 ١١/٠١8 ةبرجتلا مح

 0١٠١.م لدحلا مح
 ٠/١8١ ىنزحلا مع

 ١م/م# ماع مح

 +٠١0 لمع كح

 مل/#م5 لعافلا كح

 امم" ؟ ٠.4)» 1/١١١ ىلك مع
 .١٠6/4 ةيلك مكح

 4/١١4 ءىطاوتم مح
 21١١/68 61/167 ١4/١8١ © غ/"خ روبشم مح



 اس ممول

 ."|٠ بولطملا مح
 ١/45 ىلا مح

 ؟/"/ درفنم مح
 ١م/مم< لعفنملا مح
 ١8/١97 دحاو عضوم مح
 074١ بجاو مح

 طع ولكم «١١/06 معه «وإوم ءامحلا

 00 ال5. ء ال١١ ء١ه))45 « ")35 8١١م8 ةكحلا

 ” ةعاجشلا عم ةكحلا

 6[ ةفعلا عم ةكحلا

 7156 ٠ 0 ميكح

 ةعاك-عم050 م/١ 8 محلا

 يعمل .١6/٠1١21٠ ولحلا
 5866 ماعاد مامر ( وسب سامو ومب دل

 و4 1مم: دعمك دوا «رالالا كن[ "ل6 « "م1107 لما
2160011100 

 ١/١١07 لوالا للا

 ١/١١07 ىباثلا لمحلا

 م8١ للوأ لح

 ١٠١/١١9 تاذلاب لح

 1١4/١١99©4/١١86 صضرعلاب لمح

 !١4/١١ رهوحلا لمح

 ١١١م6 دحلا لح

 6/١١٠ ةصاخلا لمح

 ١٠١١١86 1ه/97١١ ىباذ لح

 غ/7"ه ققحتم لح

 ١١8/" ىواسم لمح



 ه/ه6 عون لح
 6/١١9 دحاو لح

 ه/0١ه ةطنحلا

 ”/؟ ع مغ ىح

 </4. تثناملا قطانلا ىلا

 ١86/6 « ١ه/مه هايحلا

 </"الال ©« ١5/١075 ءايحلا

 ب/9١. ةيلزألا ةايحلا

 ١٠١/١65 ةسيسحلاا ةايحلا

 .٠١/١٠٠٠ ةدحاولا ةايحلا

 مامعم+ب ديحلا

 ةريح ١6/0

 ١١/م.م ةعفانلا ليحلا

 ٠١و/مب.ع 5" ةهليح

 تيل واتا

2212131 

 272011231 210231 ةهمتضسقا

11 

222113605 

 12د 1

 ل11ةرح م2

5 1156111 

061 

 (1ه/١7: ءا// 5١51/5١14 ماا وأال كن/اوك «ع/١م١ال١/5١61 85 «ةلالا ناوبحلا

 21 ا والا واللا كو ا ااا

 ( دلال قعد ودك 155199 والك هك ومهح و5: ؛مل/؟ؤ1 34/١

 ١هزأ و6 2 "5م 2 ة[ "ا

 غم. ىبنحلا ناويع
 ه/م5 جسلا ناويحلا

 عاما١م ىثاملا ناويحلا

 هم تناملا ناويحلا

 ه/90١ لصحمنلا ناويحلا

 ١مم قلطملا ناويحلا

 ”١7 لوقعملا ناويحلا

 07084 « هم قطان ناويع

21011 

 مجعلعذاتدم ةمتسقأ

120131 321231 

 108081(182 ةمنسل



 هس 1١"

 ةمنصعلتنمط كامل ةداويحلا

 ةمنصقل: ةهانل ه/8686١ ةيناويحلا (سفنلا)

 (خ)
 يعمل ممم جراخلا
 ١/١868 ةقيقحلا نع جراخ

 مقعانحتلمع ١؟/ملو 054/2١١ 2 ١/#.مب صاخلا

 كا ا او لال ١1/١56459 ه١5 هزم. ةصاخ

 2١1/7١ غ1 ع اا كال م الك: ك١“

 2 سك اف توفي ل افشل نفر نفق كافشلل فكل كفل

 2111 الا ا ماا لال راو كك ع 1 لال

 معمم عم 84/١

 ابا نيسعألا دحأ ةصاخ

 م/١٠5 ضرألا ةصاخ

 كادت مسال ةصاخ

 ؟/99862 1/810 ناسنالا ةصاخ

 مام. ىلؤ الل ةصاخ

 ١6/984 ةيرشبلا ةصاخ

 ١٠5/790 فيررصتلا ةصاخ

 غ/”١ ةيقيقح ةصاخ

 ؟/7707 لاما ةصاخ

 هإ8#+ روحلا ةصاخ

 </"| ةديج ةصاخ

 1١/5١ 5002|" ١7/5١86 ةصاخلا ةصاخ

 ا ةيواسنملا ةمادلا ةصاخلا

 ١١/08 «© 6"“”/١ حطسلا ةصاخ

 ١١/985 معمسلا ةصاخ



 -ه 41١

 م/707 ءىشلل ةصاخ

 ٠١/995 ممصلل ةصاخ

 م/م9؟ دضلا ةصاخ

 8/٠١5 فعضلا ةصاخ

 ؟/»؟4 بيبطلا ةصاخ

 ١" ىلاعلا ةصاخ

 ؟/80 "؟هلادعلا ةصاخ

 60/5 لدعلا ةصاخ

 4/9١اا ةفعلا ةصاخ

 ١0761/59١80156 1/01» ملعلا ةصاخ

 00# ةملاد ريغ ةصاخ

 8/5١8 شحفلا ةصاخ
 هإ0١٠8 ةيدرفلا ةصاخ

 ١6/900 مهفلل ةصاخ

 لإ 7.0 سايقلاب ةصاخ

 ب/؟م١ ةيلكلا ةصاخ

 ١6/986 قئاللا ةصاخ

 6/5.8١م اياوزلا ىواسنمل ةصاخ

 دم تاتئاملا ةصاخ

 ٠١/906 دودحملا ةصاخ

 ١/7١ ةلومح ةصاخ

 ١١/9١١ صوصخلل ةصاخ

 ١١/984 صضاترملا ةصاخ

 .٠١/5 6 ه8. ةبكرم ةصاخ

 مبا © هإها/ ةيواسم ةصاخ

 ١/ممع ةكرتشم ةصاخ

 م76 قتشملا ةصاخ



 هس 9و0

 م/م ردصملا ةصاخ

 ١6/9 فورصملا ةصاخ

 4/810 بولطملا ةصاخ

 ه/86١9 نييابتم نيينعمل ةصاخ

 ه8 « 6/59 ةدرفم ةصاخ

 ١١/998 ةديقم ةصاخ

 موب ةكتالمللا ةصاخ

 .٠١/90 ةكلم ةصاخ

 ١٠6/7١0 فوصوملا ةصاخ

 </905 نيفوصوملا ةصاخ
 م١٠٠5 رانلا ةصاخ

 998 قطانلا ةصاخ

 ٠١/878 قطنلا ةصاخ
 هإ9ا* ةدحأو ةصاخ

 ١٠/01١ ةصاخلا ( لئاق)
 تايصاخلا ١٠5/88

 ( دمه 41ر١ 2 دكني ؟لدؤغ 2 "و59 2 ؟لز١ < ١١ه 2 مو ةيصاخلا
 قة عملكأ ل شحلا ا ل

 8/4١6 ءايحتسالا ةيصاخ

 5١/م١ ةضقانم ةيصاخ

 رطاخلا ٠85 2١5/648/ه
 رطاخللا ىوق 48/١١ 6 ١١6/4

 م/45٠ روبشملا فلاخ
 2100و( ال, 5895 3 4 ١ هم لمجنا

 نالاو عبطلاب لجحا
 0ققور 1 "ا سيسخ

 بشخ ١ )8)ه١٠ « 6/0860 97000



 هلل 59440

 8001 011 ٠١/794 بصخلا

 2 "00" 250 مللل5 2 ؟منة15 2 اكول ؟لفك ع مس دف مصخ

 000 ١

 ؟ءةزكأتس ع 022026“ 5( 7 مواقم مصح

 7/١ه « ؤ/ "5 صوصحخلاا

 نك ةيصوصخ

 00200115 ها موصخ

 انهه 14/585 2 88٠ 5/١هال ( 5! ه5 2 8/١هه 2 ١غ/؟هع ءهرمإ»عو طخلا

 ةمناغ انمع </"0/ ىهانتملا طخلا

 ةانهتنوطأ انمع "ممول ا مقتسملا طخلا

 ةصقمتتع 3غ انه. ١/"0و ىهانتم ريغ ميقتسم طخ

 سل زمزط1ع 5غ. انهعو ١7/١58 ةمسقنم ريغ ةميقتسم طوطخ

 6٠١/مام نيطخ

 كي ىررمسو مرمع مول ءوز)و١ أطخ
 0156015 ع0 باطخ

 0103ءانع 015 مانع سام .#”  ىميطت باطخ

 50601231 15 هإ١١ ص وصخم باطخ

 100 ١مم «ال/) 06 5١6 ةباطخلا

 112602121 ١ / "5 ىباطخ

 ط0 مامب ةساطخ

 1101 ١14 بخل

 112ظ1ظ01 38 ه4 ءابطخلا

 01 1116 ١م( "هب رطحلا (هلف)

 ن5 ١7١١8 طوطخ

 0-0 هام ( م/ه؟ 299م «ا/إ)07 بيطخلا
 111003 مم ةفحللا



 هس 909 تحج

 زف لمعي 3 بامبو 2/0086 )سلا 4  ىنحلا

 ١٠١/40 بنكلا ىنخ
 انهطخ ٠5/796 فيفحلاا
 ١ا//ما/ ةربشلا تايفخ

 ١م/م.و ةيفخ

 هإ50 ةوقلاب ةيفخ
 رم ءعقت ١0756)/< لحلا

 ١ ةعان انهت رود 2« 5/081 ع موسم ءالخلا
 6020501628] ١١/4 فالحلا
 هه طع 0215357 ١ فالللاب

 زم ٠١ه[ داخلا

 8 نامل طلخا

 نيني ١/١4 2 ه)"ا“ 4 ١١و52 ١١/69 2 ١9/45 فلخ

 قعد عاع# ١/م8 ء ١ابإم#» قلخ
 ءاطاذقل 10 ال/١٠٠ تايقلخلاا

 هاطنعمأ] م2عمصتقكعو ١4/6٠9 ةيقلخ ( تامدقم )

 ان 61١) ١066| رمخ
 4/١6١ ةوهشلا دوم

 رولا (داممل؟ ا ممكن يدل ءا7لعغ 2 ٠١6 )/؟١ 56/)/١ صاوخ
 كنتم مم ع

 ديب ع|١م5 فنوحلا

 4/١86 ىباويحلا فوحلا

 ع/و# لاخ
 2 15/114141 ١طن ولمس 111٠١ ء مزمل دامي دلال نيجلا

 ( مل 2 11/2 الا ل عامه ع دلاله« كملدكا
 200 اوما ماو

 اهاماممأم 8, ٠١١/”_ عبطلاب ريخلا
 عهأ 8. وة قيقحلا ريخلا |

 853011066 عم كافي قلطملا ريخلاا



 هسه "و56 -

 ع0م00 ةظل م16 ةقانتع 5/١5 ةذللاو ريحا

 005|2 ع|٠١ه١ه تارا

 ابو 9 ١؟/”م0 نيريخلا

 2219 م/؟/86 هإاال4 « ١١/١6١ ةيريحلا

 د(
 عا176(2 10 اطع قاعومس ه؟ :ءاقاتمص ١١0/_ فاضملا هلوقم ىف لخاد

 90 12162102 0220516 65 مم ناتلباقتملا ناتا>ادلا (ناسس وازلا)

 80105 ٠5ه” رادلا

 ةنعمتكوتذمو, املنءمانمع امو 1ا/#غع ء م.م لادلا

 ١/0 وه ام ىلع لاد
 سل ءهانمع اطع ةقوؤوعع ١ه/9غا ةيهاملا ىلع لادلا

 ١٠١/١١١ ىنمملا ىلع لادلا (ديغ)
 م تاذلا ىلع لاد

 هأكعأ6 ١6/4 ا/ ةرادلا

 2011 ١ملا6١ع5 دال ١68 مئتادلا

 هإممب ةمئادلا (رومألا)

 ١ ةيواسنملا ةمئادلا ( ةصاخلا)

 هك ١/سمبو < 4/96١ 2 م/و8 « 6١و, ةبرد
 ةهاءا1ءءات2] عصا ١٠١/6 ةيلقعلا ةجردلا

 4/6 عردلا

 طعم ١٠/الا/ « 5زلا١ ىواعدلا

 0١/« ةبوصنم ىوأعد

 عملا ركلا"ال « ١ غ1١3/ ء ك/حال ءدكرالم « مزالا « ")ه6 « ١6/١9 ىوعلا
 م كافي

 5 </56م ةعدلا



 دل مؤألا مس

 هله ةطنخلا قيقد

 ادعم دامك « ١١/9 سمسا دام” ١؟»مل ةلالدلا
 ه1 عم1 620108, 651822100, 06001008

 انباع2أ, 20ا

 كا مسالا ةلالد

 ١6/80١ ةمالعلا هلالد

 ١8١١ ظفلاا ةلالد.

 “١8/7١6 دومخلا ةلالد

 ١١١” ىنحملا هلالد

 ١٠١/9409 ةبجوم ةلالد

 م/؟١١ ةدحاو هلالد

 0001 مسامم+ ليلدلا

 12 م٠٠. غامدلا

 لطنق 4 ٠١١/< ايندلا

 3 ١9/١076 نهحدلا

 معلن ءأمع 8مم ءاود

 0 -/)84« ١ال/69٠١ ماود

 لءامانك نعم ١/١545 رود

 ؟ةاطعع اطقص طع هاأطعت 0 هريغ نود

 ءداطعع طقم طع هاطعت 8 ىخالا نود

 عداطعع طقس اطع مهم ١١/1 . لوألا نود

 عهاطعع طقص ةههأطعع 712 5 نأ نود

 12 طعم اطقط 220158615 65 كش عون نود

8 
 نإ ١و2 #0 هلا ءهلالل 2 كلامك 1555 « )هلو تاذلاب ب تانلا

 هز555 21١/507 ؛ ١ال/5ه١ « ١١4 4 ١١/56١ 6 5/567 2 جعل( هل
50 

 م1131! 22م0 ء5ذءةسماأةالإل تاذلاب و ال وأ

 اق ناسإلا تاذ



 ل مؤمو ادع

 5١86 5١١6“ ءىثلا تاذ

 ١"/#ه. ةهلصحتم تاذ

 ه/5١١ تاذلا “ بسحم

 ءووعماتمل ١١/50 «١ه/ه6 ىباذ

 هإ55 معوقتلاو ةيتاذلا

 م0000 360ععما6ل مز8 ١هزما ؛؟ ١» ةومجحلا عئاذلا

 م/؟6 تاعئاذلا

 ١١/"م ةعئاذلا

 ءانم27026, 06162 ١٠/"98«هلمبإ بذلا

 1263 ممل .نو ةعرذ

 1ع ١ها)مم وكذلا

 ال 00 4 نارك مذلا

 سل ء/ممو بذلا

 صنسل م546١ 554/:4 1١/85 2/١92 ١ا//#" ء ٠١/١095 2« 5/4. 2 ممبو نهذلا

 ؟نلودع منسم ه/6١م نىئاعلا نهذلا

 7/47 روبشملا نهذلا

 ١/م١ معئاوذلا

 2 ١م قوذلا

 )د

 0062 4/1 ءار

 جار “54/١

 "11 ةدارلاو ( ةظفاحلا )

 20 ١ ام سأرلا

 060 "1و ممارلا



 دل موو ادع

 ١1١/07 نومسارلا
 ١/مم» وه ىضارلا

 ه9" يىعارملا ىعار

 همه وه ١ولامح « كالا ده" ءدعلك ءلدإلم ء الا « ال15 ىأر

 ال/”4 ىزيزغ ريغ ىار

 7/7١١ لوزيال ىأر
 ١/0 عدتبم ىأر
 6٠5 مفان ىأر

 ال3 ١١/0704 فصنلا فصن عبرلا

 50 ١6+ عيبرلا

 0 8/56٠ ةبتر

 طور ١٠١/١١ ءاجرلا

 معهطةلتلتاو ١١/0١ ناحمرلا
 طع (طتسأق# ..... م/١8 سنجلا دح ىف عونلل لمعتسملا لجرلا

 »000 ١7/765 «لجرأ تسوذ ”
 20001 ١7/55 5" لجرأ ناموذ ”
 ةنممل هيج. 6 "6/2 7/765 2 )#78 ( د/مم»  لجرلا ةصاخ “ نيلجر وذ ”

 01160 9 عب نأ وذ 5

 ١١|/م») عرجرلا

 01 0/١١ه «١ه/مبو ةمزلا

 5-2 ؟ىممو( م5 دول. ةءادر

 5630 ةامنعأان1 ا ةينبلا ةءادر

 ط0 126 “١6/١ ةقلحلا ةءادر

 ١/”مال« 09#/١١ ةيدر

 6 ١ممسا ءا/مه. 6 ه/)ا/8 2 هإمع تةليذرلا

 مرممب6 لذر
 لأ "014 ةيحلالا هلاسرلا



 ه-ضل 84 ه6. 0 هه

 (كلو 2 كا: 2 الكاكا ؟ أجبو سلال ا لوس ماد . عاصم مسر

 ل ءوعر مان م ماكالم « ؟|مو. ء ماسسب

 ”/؟١١ مسارلا مسر

 عم00 ل. ل لضاف ممر

 ه6 أم مسر

 مم دحاو مسر

 ١/907 لوسر

 "١ ؟ ١/154 2 ل46 ١/88 مرسلا

 0 </م.ه(6 هإ46 بطل

 <+/5غ5 تابوطر

 207 هرإ5*5 ةيوطر

 دلوع, ءاتدنسم ١؛/؟هو 2« "5 عفرلا

 ١٠١584 ءزحلا مفر

 هإ595 ءالخلا مفر

 8/١08 نيفرطلا عفر

 58١١و لكلا عفر

 "و5 ءاوهلا عفر

 ءمقم720عرو 14 4/١١4 قيفرلا

 لومعأم 8. ه/؟07م صقرلا

 1225221606 ٠ مساسمم  قيقرلا (ءالملا )

 م1 236. . 1 دوكر

 مهنه ١/مم ةيامر

 ٠١ه/,888 يىئررأا

 60010 1/10 طب اورلا

 هاذ ١١/88 ( ةيسراف ةظفل ) فاص ح نشور

 ا ١١4" ايؤرألا

 0١ نة هيورلا



 هس ٠١# --

 يع نوع ١/49 ةضاير
 نسا هزل ءلا/مو4 2غ 19956 95١)" ل١9١ خرا
 501 ٠١/584 باعللا اليئرلا

 د
 عطا ةهقلعل. ٠١/5١ ةيوازلا ( مئاق)

 ءرعاعممع ةمعاع 00 ةجراخلاا ةيوازلا

 ملام دفازلا

 نمل ١مم لحز
 3( 021ع كنف ةلزلزلا

 اممم ا ةوامم ءوكالص 2 ولع "95ه مك"( ةرل؟ع « ١ملاله نامزلا

 نع
 الا ام نامز

 هانقم عفط عما ٠١/5607 لاوز

 قءقدتمع طع مهتع ١م/)8ه؟ جوزلا « ديدحن ”

 هإ1ه8 2 «١/557 ال .07561.١6) ةيجوزلا

 7مل تادايزلا

 ءالكاو ندللالا اكل 5 ١/5 الج 2 مو. )غ5 ةدايز

 6-50 فخ

 م55 ةيلصفلا ةدايزلا

 8/١68 ةصصخلاا ةدايزلا

 هأ١١٠ مغغز

 2601 ١/”#ا١ 2 )م05 نايز

 لس (

 النك 8/١810 قراسلا

 ءهنضصمتلج (اطلعآ 1/1 طلملا قراسلا

 ءمططععإل,ب اانا // 141 ةقرسلا

20) 



 ةاهانع إب ذامعأ؟ 0١/5١8" هتاذب نك اس

 062 2/50١6 غا١٠ه بلاس

 4/٠١١ ىبزح بلاس
 الا”ه١ ةبلاسلا

 1 هرل.09 2 ه7" ( هو عماسلا

 7 نيت تضل تدع كة تا ار 2 كاشي نشل ف ل ب 00

 © 9/٠١4 2 4/٠٠١ < ؟لذ45 © ١١لؤه 2 "لو « ا١اله ( ١ لهو 2 ١ممو وزعم

 3 3اس ل ضي شلل ل ا تل ل لا ل

 ءرزسمو 2 مرممس 2 درمكو ( امم ءدكتكو ( معو ء امل ء ةمأل
 001601021 0 مم

 ل12 1ءءانعقأ م ”.(2© م/55 ىلدج لئاس

 عمل 01216ءأام 7”١٠١ قيقح ىلدج ىلاس

 021056 6/١598 « ||! هه « ١8/١68١ ببس

 "8+9 ةيرخسلا

 3 "ا" نخ

 «"م١٠٠١ فيخ

 310 نك جارسل

 7/١490 ةقرسلا

 130 ١١/١0 رورس

 م تخت ع "ا « مز»وم#“# ام »9# « ١ا/)»١م  حطسلا
0 ١ 

 نيحطسلا ١٠١/١08

 م/1ه9 « م ةداعسلا 0

 ىوصقلا ةداعسلا ٠١/١60 . 23ناءلمممتأع

 لها م/م لفسلا

 هلو ١5/88 ةنيفس



2 

 ١٠١/44 رج ةنيفس

 -/"ا 2 ة/وه طارقس

 ي/)076 ىسلا

 نيجبنكسلا ١8/١4
 [105وأر, 20005 ة/”ها/ « ١1 7 ١1 نوكسلا

 ١4/98 حميرلا نوكس

 ةمالسلا +1١١/١6«© ١٠68/١٠6

 ىامردع دانا

525 

3 

 1 1011-1501 ه/

 ءنأرلا ةامل

 مععتانمه 55". 4 هاله 6 17هال « ١ا/ل/5ه5 2 ”5هه 2 خ١" 2 5٠١8 بلسلا

 6/77 في رصتلا بلس
 ه/١١٠ ىلك بلس
 غ/٠7ها مزال بلس
 ١8/9504 درجم بلس

 4/5١8 فورصم بلس

 ١8/565 قلطم بلس

 ١١/١8١ بولسلا
 ١٠/غم# ةيرك ءاهسلا هاخإل ز5ؤ همالععزنءول :

 مال. 2 ةوإمى5 جمج

 ٠5/٠١6 ءاجمس
 آن

 61 2١6/886 4/90١ 6 ١١/5055 عمسلا

 10 01 1ر١ كافي ةكحلا
 1 نس

 1مع 01 المان كافل ايشلا
 * ١ .يتابسلا نس

]| 
 ١٠5/88٠ نيسلا

010 
 ١٠١ ماهسلا

]1 

 020 انصلعذامملتسن
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 بخ

 1١ل كطفل كرف ةكراشملا ءوس 5101 51



 ١٠/#"ا## ةئيهلا ءوس

 يفعل

 680 2عانعع

 لك فلسا كاكا تكفل كاف للا لل ل لا ا

 ١ه/074 ميلعت لاؤس

 ٠١8") صضيوفت لاؤس

 ."/١١ «2 ١"١  ىلدج لاؤس

 ل/م”.8 رجح لاؤس

 ١56)”/٠١ ىلك لاؤس

 ١ هم لاؤسلا “ مقس ”

 ١ه/ممو لاؤسلا “ نيك ”

 ا//غ06©5١/١٠١ ىناطفوس ( دناعم )

 6/08 ةيئاطفوس ( عضاوم )

 ١/78٠١ (باك) اقيطسفوس

 ه/9١» لايسلا

 </50 ناليسلا ( هلصتملا هاملا )

 ةه/١+ا/ رعاشلا

 ١ه/ما"#ه ©« 1١/١١8 روعشلا

 لما تاروبثملاب روعشلا

 ٠٠١/«_ بابشلا

 ةبثلا ١/١96

 هيبشلا ١8/7 0.86/١

 7/٠١هاب مثلا

 011651100, 501 عصت

 0108م1 .

 0181«ءانعدأ .

111176521 

 50 م1511

 50مطلكات عقل 5

 50مطتقأتع 8اعمعطت
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01151011511659 38 
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 <« ١/786 < هل؟لك2 هز «5١ ؟/١ هو« خ/184 2« ال/ 5"١/١5 ٠5١6 « ١٠١/مع ةعاجشلا

 ااممو» كلم
 ١١/١45 2 ١8/١5١ 2 م/ه5 « ا//ه6© صخشلا

 8/ه6 « ؛غ/7١ ةيصخشلا

202008 

1001710 
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 دلا عج .ها ل

 م٠٠. فعضلارمةدشلا

 ياعرب « 5مل( ١٠مل( 5/١ ه2 1 ١/١06 86"١١/1 ١و/١م5 رشلا
 مس ١

 بارشلا ١١5/١4

 ط0, ءالاأآ

0211 

 هزطعع قسوعد هع (طع ءعصقتمتمسع ءمهمللامد5و ١١/١4 ةقابلا طئا رشلا وأ ىرحالا للعلا

 ه/مع روبثملا طرش

 1١6/١ 6 ١ا//»#و ةيئانثتسالا تايطرشلا
 سامو 5( ١ا//م#بو ةيطرشلا
 غ/”١6 ديدحتا لوألا طورشلا

 ؟/0١» ةيفحلا طورشلا
 ١م/م7 ع ١/١0١ ةكرشلا

 ريرش ١860/8

 ”ل"6ه ةعيرشلاب

 »٠١/١6 ةحيحصلا ةعب رشلا

 ١١/مو ةيوكم ريغ ةعب رش

 ١٠/م7م نيكي رشلا

 نيرشلا ١7/780

 م/7م0 ةيرشلا

 عاعشلا و٠5 00١١|

 م/09غ6 ةيساهتلالا هلعشلا

 م/8؟+ ةيقربلا هلعشلا

 م/84+ ةيفاصلا "هلعشلا

 م/97+غ ةيحابصملا ةيفاصلا "هلعشلا

 73/11/١11١ ء نه ء).؟و م١١ كشلا

 8/١١ فيعض كش

 8/١١ ىوق كش

 770412 6(..15م#|٠و6 لكش

 مهل( 1هد 01 56ه 60

211111217 ©2 5 

20021662312461 5 

1112215 
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11+ 
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5 170) 

 (نبم عءالالو

162198 

531 

 نو

 انعطامسأم ع 13 نع

 ء1عقع قع

 ءاءقع اذ :م)» 5

+0011 

 6و1 0

515028 0. 

 8 جننع



 -مسس م هاا دل

 5/770 فبررصتلا لكش

 566020 1. / ىباثلا لكشلا

 9 ١سام#»# ثلاثا لكشلا

 بما ١١/5١8 تلثملا لكشلا

 ىلالملا ىكشلا ١5/40 « 8/5١5

 د "1١/01 2 ١١/017 «م/ه5 2 ١١م سمشلا

 م2200, ة2طوانعلأ ا ؟مسا ء ادا" كار 7 ع ١”/#م. ةعانشلا

 هلال ها رللا ءكرملم هرمز تل" 2 ملك «كهزمل ء تربو منشلا

 فاضح

 لالا 2 أمسك غ ء ادع « مإم#»#»  تاعنشلا

 ال48١ هتدنش

 "مال ةعاش

 هإم##بم ةقلطملا ةعنشلا

 ع)".# عش

 (عدانمسمسإل ه4 طع نأ .٠١/5 تاقثلا ةدابش

 ك1" < غلا" ء /ئ5 ء الن“ ء راسو ء وعم هدوم ءس#ع ءملر#  ةرمخلا
 اناا ( ماو ع هلال مما" 2( مالك 2« 15" ؟ ١4/١4

 26026131 622 ظ

 ١945/” ةرهش نم ىلوأ ةرهش

 ٠١/١ ةيجراخلا ةربشلا

 بالو ةقلطملا ةربشلا

 ١٠6/١0١ معضوملا ةرهش

 عموما ؟ةعانألال 900/١ 2 ال86١ 6 م١. ةيناوبشلا ( ةوقلا)

 2مماأأ6, 6 م6 2 ١5/90 7غ 6 و/١6١ 2 ١9١١ ةوبشلا

 لام .0 ماقتنالا ةومش

 “م54 ماعطلا ةوهش

 مسامع ةماركلا ةوهش

 ممم _ هذللا ةوهش



 مدل مج. د

 ١7/١٠١ ىلثال ةوبش

 هإ/9اه ةقلطم ةوهش

 ( هاد ن ع ١1 ١:11:85 ع ه5 ع مز١ "و4 2 هز١ "ا ع ول8١» عئشلا

 ( 62/5١65/١ 2 ه)١وال ء ال١9١ 4« ١هلامنخ 2 ١/١/5 6 هزل < ال١

 اطتمور ءهانأإل هزاع 2 "50/6 هز5ه١ ع 56 ع ا و ما

 ءمرتععمأمل طلسم م70  ىفحلا ءوشلا

 ععمعموأ طلو ١ ماعلا ئشلا

 انماممسبو (طلمو ٠١/8٠١0 لوهحلا عوشلا

 3طوهاانأ 6ع 8 م/66١ قلطملا ئثلا

 لورأع طلعو ا” < هزاالإل مظملا ئثلا

 اممم ط8 ١/7١8 فورعملا عوثلا

 ونمعام طتصو ١و4 1١١/١8689 "29/١9 دحاو ئش

 م” ئنلا 3 ةيصوصخ 25

 ه4 ّئشلا ” لعف ”“

 "”/م.١ نيئيش

 "هو 2 "/لو# ةيئيشلا

 (ص)

 "١6/4 صاخ ىأز بحاص

 ا كاري قيسوملا بحاص

 فش اضف كالا تفل «.١٠١/6 و/مي١461ل١١ قداص

 0 كاني ل كاف

 اال 565 م/مم١ تاقداص

 "00.66 1١/95 ةقداص ( ةمدقم )

 ؟/؟95ه نيقداص

 1( ىداصلا
 ط1 15(

 260018 - / نع :نعانملا



 عناصلا ١/4 14 ١  4م٠١ 206

 ١١/١6 دحاولا ءناصلا

 2( ١)5؟ؤ 2 5١/١8 ؛(هز١هن 2 "19من ء ؟/١هزل 2 ل١" «( ١/06 « بإسر»# ةحصلا

 طءولغط نااشنإت كاست ايتن شلل ا <

0526 ©0600, 026 202 

 ١/١٠هاإ/ ندبلا ةدص

 ٠١ه م”#به لاؤسلا ةحص

 6/١67 ضبا ةحص

 ٠١/١607 سفنلا ةدض

 هأ١ها/ ةدشلاو ةحصلا

 وحمصلا "١/٠٠١

 ل507 حيحصلا

 ةحيحصلا ١١7/5

 املاط #١ 2 اء "5ك ١ /لا < /١3 غم « 5/5 2( ١١ل9١  قدصلا

 )595 موزللا قدص

 ١/مو قدصلا “ ةيوعص ”

 ١٠١؟/م6 قدصلا “ ىواستم ”

 ١/موه قيدصتلا ةيوعم

 ١/م4 روصلا ةيوعص

 21201 16165 هزاع عع ١ ىرغصلا

 ٠١/006 تافصلا

 «كللكي . 1١/58٠ هال 211/55 ال ع ١6١)" ع هلك ةفصلا

 غ/١6١ ضايبلا ةفص

 ه/١٠ ةفصلا “ بسحب *

 ١٠١/م".ه فلص

 نويفلصلا ١٠

 اف معلا

 ج51, ذه وانأكال وزعم ءدوعمم دكر ء مرمج د سو ءال]# 2( ه5 2 دم 2/54 2 همس هداللا يدلك ( نزلال 9/٠١ 2 ةللك ةعانصلا



 ١١/١9 ةيرابخإلا ةعانصلا
 |نمعع م كك أ نسحأ ةعانص

 طلوطعع 31 م١ لف مفرأ ةعانص

 طيتالتمم ه6 عاام ءانبلا ةعانص

 ١جمسو هلم ء ه5( غ6 ١١/486 |” لدحلا ةعانص

 01و ءءانعجل نام. ع م5 2 1١1/"ه كلا 2 ةيلدحلا ةعانصلا

 1و 8 ه/١؛#" ةسيسحلاا ةعانصلا

 عما هأ معلأءأمع هإ5٠ بطلا ةعانص

 جن 06 82م( مطت1هوهمطإل ٠١/0١ لوألا ةفسلفلا ةعانص

 2م ه6 م ٠١/مان# ةياتكلا ةعانص

 3( ه1 ”عوااتمع ع/ ةيعراصملا ةعانصلا

 ١0/77 ةنيعم ةعانص

 لالرطإ تاروبشملا نم ةجتنلا ةعانصلا

 20113 ١1/1 « ةعانصلا لهأ ُ

 هتك ءنذل ه/7+ ىعانص

 د "١07/07 2 56/١ « ١)م» عئانصلا
 ةءأغمغ166 عراف ١١/١١6 ةيملعلا عئانصلا

 ق1, عع 6١م « ”./0ع» ةعنملا

 ءكدوو "م960١ 2 ٠١/١08 ءم/إهؤ؛ 6١4/6 بففنص

 لعوتهدبكأ مه أ9ع قف 6/4" ىباهرللا فنصلا

 2001 ١م ١٠ عينصلا

 ملأ ١؟/؟او 27/5١١ ”[هلب ءد/58 « ١١/"م باوصلا

 _”/١م8 مححلا باوص
 ن6 1 ١١م/ه١ قدا وصلا

 هتان ٠١/1١90 .هل/ا1«"١9ال/١2١9١ ؛/مه توصلا

 هاو“ قوص



0 00 

 212 ع5 كا ")705: :١/١ 45 /ه# ١" /غ+غ ةروصلا

 [60 لفت تال فض

 آلا 111 م( "م2١ مب / 4 ةيناسنإلا ةروصلا

 معوأ ؟معمم ٠١6 / ا ةيقيقحلا ةروصلا

 والا |هعأوأنع ؟هعمم ه/++* سايقلا ةروص

 ءممعاسلأ مع 4ع ١ / انضر جشبم ساق ةرودص

 ان 62521 هعمل ١ / 5 ةيلك ةرود

 ماقغمدتع 10عو]1 هع ٠١ه 5 ةينوطالفألا ةبل املا ةر وصلا

 56عم2126 40م ٠١/١9 ةقرافملا ةروصلا

 طعءمرصست8 ل579 2 ١هزا)م4 ةروريص

 (ض)
 1[ </ممع كحاضلا

 تكذييل تنقش توق 2 تشل لا 0 افا ل ل كاوص

 ١7/7١8 ثلا “ وذ

 طق عمان ٠١/8 راضلا

 5ةءاك*ءمهاعمأ ١١4 6 ١/01 سفنلا طبض

 كانو سامب١٠ رجضلا

 وا ع ١# ء ال78١ « ١ م/وا ء ملمع دفلا

 ( مزمل ( زو < "0/5 2 هزه 2 78 دلال 2 "555 « 1/14

 نيا سرا ل كافه

 ١/١6 مدعالدض

 ١616/08 ١/- نيدضلا

 61256 4 ف لوألا برضلا

 ءممعان ل1285 43 لاذ جئتم ب رص

 طة 8/٠١ ررضلا



 هل معا

 0000 517« ١هر"14١ 2 1#." ( ٠١/١7 « ؛/559  بورضلا
 م 6معووق 1 ١/8 ىرورضلا
 0هنطأو 'كدفشلا ف ان ةيننب بدك فعضلا
 وب عقلك عوج لاهل فعض

 ١/7507 سحلا فعض

 5-7 ١/0/9 افيعض

 ١١/م»7 دكلملا فيعض

 5 نم علضلا

 انوطأ نلاق# ءوضلا

 (ط)
 ىففانقأ ه4 8٠ ىراطلا

 ١١/7410 نعاطلا
 ؟اهوندو 00و دمع ىفاطلا “ م

 سم تءلمع  ممسع ءل هزم انكم ١١/89 2١/1١١07١ ؟ هه « ١ا//م# بطلا
 مهريوتءافس ١/0559 "18/75 1١١/58862558752 2 ه9 2 ١/#ه « ١؟/»9 بييبطلا

 ةاعا16 //7م9٠ رهاملا بيبطلا

 مقانتف د١5 2/54 2 0/١١"ه ءكامم» ء همسإ < »لال م/م  عابطلا

 بامبو 6و4 دودحلا عابط

 مئابطلا ٠١/١6

 مم.ه نييلدحلا عئابط

 ١/5186 1/5562 )78م « هزر9+ 2 م89 عبطلا

 طرب موسم 7729/5٠١6 م/)١51 6 4/15. 6 16هز)66 عبطلاب

 م١١٠١ رثآ عبطلاب

 )"مه عبطلا ” ديج“
 ٠١١١|" عبطلاب ”ريخلا“

 ع|9١١ ةقبط



 دل ج5١ حج

 881 ١/5 4/١52 ١/1856 «١/1655 « )و ةحببطلا

 ١4/١98 قيقحلا عونلا داحتا ةعيبط

 ؟/١8١ سنحلا عاونأ ةعيبط
 6/5506 14/504 .١/١ ١952 /ل/ا١ 61١١/٠٠١6 سنجل ةعيبط

 ١65|٠ "ةلصحم سنحلا ةءيبط

 ٠١٠/"« ةيسنحلا ةعيبطلا

 ١/١٠95 سمحلا ةييبط

 8/١٠ه6 لوطلا ةءيبط

 ٠/864 ضرعلا ةعيبط

 .١٠١/5 لصفلا ةءيبط
 0 ”هليضفلا ةءيبط

 ١٠١/١0 ةوقلا ةعيبط

 ١٠5/١65 ام ةعيبط
 لجل ةداملا ةعيبط

 .١/70 دودحملا ةعيبط

 ه8١١ لومحلا ةعيبط

 ١٠١/١٠66 ةبكرم ةعببط

 ١م ١944| ةكرتشم ةعيبط

 ١١م6 كرتشملا ىنعملا ةيبط
 ع/م»وو ةكاق ةدرفم ةعيبط

 ١54/« ةيعوضوم ةعيبط

 ١٠١/8١8 رانلا ةعيبط

 ١/موو عونلا ةءيبط

 _ب/6٠٠١ ةيعون ةءيبط

 م/و ةعيبطلا “ بسحب“
 ١١/)ه ةيبطلا “ ىرجب“
 ممم ىعيطلا



 0 لا

 ٠١/م"69١ فرط

 </م.8 ىباثلا فرطلا

 إما دحلا فرط

 </ما007 لباقم فرط

 ١7/١١ ةضيقن فرط

 8/١55 نيروبشملا نيضيقنلا افرط
 هإ”086 ١٠/"هه « ال/١#8 نافرطلا

 همس, الهنا

 ( م/لا"مو4 2 ظلاله 2 دلال“ « علال" © ١٠ه“ ©« 54١/١١ « ١ال/١١ ضيقنلا فرط
 ١1/٠١ ع ادنماو ء الاه 2 ١٠/"١م

 ل18 16عاما 83 3 ماا ةلدج قرط

 هيما 00, 82م, هع 7/5576 17/55١6 ١/١11ا/4 قيرط

 كايلي ةيناسنإلا قيرط

 م/؟94 لوالا قيرطلا

 ١١/١4 ىميلعتلا قيرطلا
 ١/7707 ليملا قيرط

 ٠١/407 عينشتلاو فلحلا قيرط

 ١/8990 لدعلا قيرط

 ١١/77١ صضرعلا قيرط

 ١١/77١ هطلغلا قيرط

 .١8/9 ةيهاملا قيرط

 4/١7 دوم لوبقم قب رط

 ١7/865 مدعلاو دكلملا قي رط
 </4ا0 قحلا رظنلا قيرط

 مو تالووحملا ناحتما ةقبرط

 ةعانام (ممأو ١٠١1 داحلا معطلا

 ب58 لوألا بلطلا

 ١٠59/ ىباثلا بلطلا



 مسع 4١4

 ١مم ىبزح بلط

 ه/54 سنج بلط

 ٠١/59 ةصاخ بلط

 ١مم ةوهش بلط

 ١/58 مزاللا ضرعلا بلط

 /ه/8 وه ام وه «ىثلا هيام بلط

 ١/58 وهام بلط

 ٠١/4٠ ةضقانم بلط

 ١/؟هه ©« ١6/556 لوطلا

 ١١/555 ىسنحلا لوطلا

 ه/؟ه5 ىروصلا لوطلا

 5/١68 ةدم ليوط
 [/؟0/# ©« ##١١/١9 نيطلا

 ؟/507ه «21١١/55 م/8١ رهاظلا

 ١/ 846 "/)"4 2 ه/)7ه ىصهألا رهاظ

 *١/" روبشملا رهاظ

 ٠١/7076 رهاظلا “ بسحب ”

 ١٠/م90+ 2 5/86 2 ١١/»ا/غ رهاظلا “ ىن“

 هإمب*4 2 ه/م#سب<+ تارهاظلا

 م/#95 لاحلا رهاظ

 م06 ضرألا لظ

 ىمملظلا ١١١/<

 ةملظلا ١9/١5

 1عمعاط

 ععمعراع أ.

 اهز231

21001011011166 

11151 

02215 

 ©« ١هزامذ؛ 2 "ن|غ3 2 "١5/١ « “١4/١4 © ١/١54 « وهزم“ « الإ١١ نطل
 ا ا ميج 2 هزسرج» ارالا 2 ك5 ح 5/5١6 2 ١1ه علام

001110 



 مس ع8١ه) -

 ٠/١86 قيدصتال اسنج نظلا
 ٠/8.٠١ ماغلا نظ

 ٠١/0 ىرظن نظ

 ١6/١ دحاو نظ

 ../ممم نطظلا “« بسحب ”
 ٠١/84 نطظلا “ نسح“
 "لو. نطلا ةوق

 ب/١٠ نونظ

 ٠١/٠١ ةفرص نونظ

 نابع ةدساف نونظ

 ٠١/0 ةبلغلاب روهظلا

 (ع)
 يملا 00 زحاع

 1,10 ”هلجاع 44 ماصم ود

 ليلي عموم« ؟زاله م١ لداعلا
 رصبلا مداع 08١/١ «6 8/1١8١
 سحلا مداع 61/18١ ١8١/8

 ه/١8١ ١١0م١ اقلطم سحلا مداع
 طهطا نامل او 2 م. ع 2 ةو)15“ « لإه١ ةداعلا

 ه/)0 ءو»»؟ © ١١0١| ضرأع

 2مل ارا < اخ ل# 2 ملمك < ؟مزالو ء ضم" ء 1/08١ ىلاعلا

 011 تالالو الكام « الإ ؟اله 2 ١9/7 « 556/٠١

 كد كه للا ا كفطا قتل ا اقف لزأ ملاعلا
 ءاععصلاا 01 ط6 65ه[

 عمم 5/58٠١ 6 ة/كالا/ 2 هو 2 )ه9غ5 2 54١ه 2 ة)؟غ4غ « ةاوالال ماع

 ١١/١66 لاوحألا ماع



 مس 5١5

 ا ١4/1١45 مكادلا ماعلا
 فلا ,؟/؟هو ماع “ ظفل ”

 نانل م ١"/م"ه « ١١/086 هلغ١ ةماعلا

 8616281 علم ط 15 ١ /"ه ةماعلا «“ تال دما وو

 هممو ىماعلا

 نويماعلا 5/58 « ١6/584

 قئاع ١8/5١

 م55 ١/9٠١ © ١/١ ةرابع

 تكيس ١6"/. « ؟/586 تارابعلا

 ١١/96 ثبعلا

 ١/م"ب باجعلا

 11م 0622 باما#»# رجخ

 ( ")1١ه ")ه5 الله" ء الإ )»5 ء هزم ء (٠١5) عمال © ١م ةلادعلا
 ( هزكلمإ 2( 5مم 2 ثول ( اا 25.١ عي ]ال4 2( م١5 ع ةللوك

 لانك 106 5/١١ 2 ١|؟مه

 عوالم 5 ال 2 لا الك « كلارا" ؟ماوو « 1ا/»07  ددعلا

 1101 ١١/55 ء ١؛/5ى5 « ال١٠58( هزللهم

 م3125 ” | جوزلا ددعلا

 1202215 11 ناسم١ < هالال# درفلا ددعلا

 121161211601266 .١٠6/58 دطسو ددع

 («ع/1"ه(ي ملا 5« ٠١6 « ١١/٠٠١ هاإوه 2« ء/مال “كامي 2 ؟ملعش لدعلا

 لانك 16 لكل ف ناقشت ةافشل ب كال

 5/١؟و ةيلدعلا

 ساموم عم رمل يكل ل حلالك « ك١ للم ع كلل الا مدعلا
 عراد < هزل" ( 1/؟ها/

 م١86١ ضايبلا مدع
 م / ةكرحلا مدع

 0و1



 رس

 ؟/١8١/١61١8١ سحلا مدع

 ١/١١م. قلطملا سحلا مدع

 ١/06 ىمعلا مدع

 ١/١8١ لباقم مدع

 هةلباقم مدع ١94/١4 18١6/١

 عون مدع ١٠8١” 18١6/١

 ةكلملاو مدعلا ٠١0/5 « "#١٠

 )ه١ ١ال/١5٠ 2 8١١ه ىمدعلا

 ٠١؟/مه.٠ تاذلا ىدع

 نيمدعلا ١١/١868٠١

 عر علال 1١١/١١8 «١4/٠56 ودعلا

 نام , ما”9 6 2 #١١95 « "٠١/96  لودعلا

 ؟معواط 31 م/806 بذع (ءام)

 66 ١/"هال ©« ١ه/7ه5 رذع

 ه/١٠٠ برعلا “ ب رات ”

 _؟/م.8 برعلا “ ءاحصف ”

 ورز.ع هردلوو «كرزتك 2( ١/56 2 56 2« ال5“ 2 5١" 2 5[هال « ”[و## ضرعلا

 هلال و5 2 1/1١ «2 ١94|١ ؟ ل14 اء ا ع 1

 (رحرمس »لا 4 5/١١خ) 6 5١1ه“ هزل" ا ء سل ع "وك
 20010 عم 000

 عمل 216غ ١7/١44 ةقيقحلاب ضرعلا

 7١// صاخ ضرع 2311 ءان125
 عع0ع521 2عالعمأ ل 7 ١4/1١ 5 هأ ها ماع ضرع

 ,/ ه7 رهوجلل لباقملا ضرعلا
 ٠ / ”ه9 « غ / ها/ تايضرعلا

 ةيضرعلا ٠١5 / ١



 - لم١هة -

 4/١.0٠ ضورعلا
 06 6 ةرشعلا

 0 "١ / "45 قشمعلا
 206 ١7/1١98 ريصعلا
 3ظ0 8/١١ه وضعلا

 هيا ”/85 سشطعلا
 0163 ١١/4 ماظعلا

 2١١/442 5ه1١/؟«5/1١506 ١4/١086 ١/5/2 5/85١1«م/7ه فعلا

 00006 ١/802 هل 744

 </07++ ىقافتا كارتشا ةفعلا
 اتدنأ تا ١ / ٠ فيفع

 41005 14 دن اقعلا

 115611 5 - / ١غ ةعفانلا دئاقعلا

 مءانع؟ ”/٠؟7؟١١/١١61 دقملا
 101122102 01 اطع 13 6١ /1” / ١١ / "1 0 ماس سايقلا دقع

 ١١/1١١ نراقملا دقعلا
 هل عفان دقع

 10 61 هنأ 6 !/1948 2 خ/١ ١١/١١ « "١/4 2 9/18/1١95 لقعلا
 20004 6 ١" حي رصلا لقعلا

 < |/مم< ةيلقعلا

 (١"/١هل2 "١9١غ هل خ6 ؟غ/١ال4 ء١ال/ »1١/ 64 4"م)/١١ 6 ١55 سكعلا

 ممن عمدنمص 1 / "#4 2 8 "1 2١ / 0"( هل[ او 2 ١/42“

 2« 0 ٠١/١8 ىواسنلاب سكعلا

 ٠١ /ما»ه سايق سكع

 ٠١/84 صيقنلاب سايقلا سكع
 سكعلاب 1١56/ه؟(“1١8/ه1 ("١1/72/5215

 ءانكع ١١/١١١١ +غ/ه86 جالعلا
 26281 2 ١/7 ةيقيقح ةقالع

 ١١/6١ه ةروبشم ةقالع



 ادع جاو اد

 ه٠/4ج+غ ةقفاوملا ةقالع

 ةريلا ١مم مالا هل 61١ و5١؟/لاء 76١ /مه ةمدلعلا

 2005 ١١ للع

 4/1١64 رومألا للع

 41١5/1ا/ ةيعدتسم للع

 ءفلاه او 38و ١1/١75 كام ةو“2 5/١515 ىلعلا
 2 عا 2/2[ ١ هو 2( هل[ ١و

 ١ع ع2 21/70 “"(ة؟ | ١و4 «( 15/١

 ةهاعممعر 6016 ا يري تس فقر

 ١١/١8١ فوفدلا ذاختا ملم
 ١4/517٠ ريطستلاب ملم

 4/١١١« 8/١٠١ ءىثلاب مع

 ؟"/8 ناهببلا ملع
 طعما هعرب ١١/1١7١ ديحوتلا مع

 ١١/1١7١ سيسخ ىلع

 مدلك ع10ا05 1 هإ526٠"1ه/م#“ ىفخ ملع

 ممالع ١١/1١١ فيرش مع

 مرهعانعمأ 5. ١/558 ىلمحع مع

 /"١٠ 15" 1«١6م/8١1 سايقلا مع

 ١٠١ / ممم تاداضتملا مع

 ١٠١ / ممم تالباقتملا مع

 ٠١ه ناهربلاب بستكملا معلا

 5ةءلعمعع 01 10عأع 9 / 311-5 قطنملا لع

 5مععانأ 2076 5. /١١ "ال46 1١/56 ىرظنلا ملعلا

 ةزردعأع 56. ١4/1١00 دحاو

 50 5 9١< « الام « و/عرم ءاملعلا

 دل فشل ف ففتح ملا ل ٠١؟/ "١ ىلع

 ةءاعمأن 1 ١50/512 ١غ / 7مم عرب 1



0 0 

 لن لا ا لع

 ١8/١١ ءارقتسالا هلم

 ١48/" لعفلاب هلم

 5+٠١/١ ةيعادلا دلعلا

 8/١410 ةيجوم هلم

 ”/1078 ولعلا
 ان

 ) ل يل ا نضل ل ليضمن بنل نضل لن لفي ا مولعلا

 ةواعسعت ”/( 787 ١7/756 2 7١/6 2 ا ع لح ل ا

 1201196 قانكع

20068381 6 

 لعرتمم5203976[5 5 ١٠١/1١7 ةيناهرلا مولعلا

 طنقط ١١/١58 ةيلاعلا مولعلا

 طومان عار 1١476١١/1١4١/“«#“١4/"” 4/١556 قالطإلا ىلع

 4/١٠65 روبشم قالطإلا ىلع

 !1١51/”_ روبثملا ةهجيلع

 ١٠9/1١8٠ روبشملا كح لع
 مب/7+ ةلآلا ليبس لع

 ١6 / 7377” روبشملا ليبس ىلع

 مب / ١0 رخآ قيررط ىلع

 مب |7078 ةيناسنإلا قيرط ىلع

 ه8 ليما ,ةب رام إم

 5/178 لدعب نري. أع

 "/ 378 نيلجزلا ىذ ىثم قيرط ىلع
 م١8١1 روبشملا ىلع

 م/47١ ليلع

 ١١ "”.و ةدمعلا
 ةنسلوم عمق طتموت ١.#/٠١ رومألا ةدمع

 21 .61١/1١6 ١/١6١ لمعلا

 ١/88 لمع “ ميلعت ”



 دل ج١0

 نحرعم» ءملكث56 ١5/565 “ ١١م < الإ )و8 2 وزال « ١/14 مومعلا
 ععمعرةانأإل ١

 ه/١١١. ككشم مومع

 طا 01 م/وال5 < هزله١ 2 ١8١)” < ١مل ىمعلا

 ١/80 نييمع ىمعلا
 والو ا خلا5ه « هزال١ « ٠5/٠١29 ٠١86) و5١ دانع

 مم عم أه جس سمرم مل" ء الالم ؛ ة/اكك « 3/1141
 ن/١6١ ىلدج دانع

 ١٠6/٠١97 بلاس ىبزح دانع

 300. بجوم ىنزح دانع

 ب/١8١ ىملع دانع

 ع/م#»و+ ىلك دانع

 ؟/غه 6 8/68 ةيدانع
 م200علان7ع 01 1مل عاهد ١٠ ءارقتسالا ةدهع

 اع 01 الاه فرأ وعلا

 نان غ/”ا١١ ماوعلا

 061 ١8/980 بيع

 عال 88/١٠غ نيعلا

 +١١/- مدقملا نيع

 (غ)

 ممانتوطتمع (طغ 9 ")8ع ماظعلا ىذاف

 ونال باول طلاغ

 00 ؟سال# 2 ١/١ /خغ )هو 2 ١/١هال « ١/١15  تاياغلا
 ( د75 2 :/؟لك 2 لالا" 2 اكل 217غ ء ١/١هل 2 م/١هال « ١/١6 ةيأغلا

 8 ياش



 -حهس 8580

 م١5! ةدوحلا ةباغ

 ١”/مب08 ةئيابم ةياغ

 م2315ءابموماطإل عرق 108 ز(5 هزل زنا ١٠مل اهتاذل ةدومح ةباغ

 وأد عأع ©«. ١١5//١ ةدحاو ةياغ

 0 ”١7/0 صضرغ

 فكافذا ةزب رغ
1250 

 2161 "/م.072 1١/588 بضغلا

 321813 نام ث.07 نابضفلا

 ةما21660 ؟2ءانأأإل ه6 ةيبضغلا

 مم ةبضغلا « ةوقلا مد

 ١/١٠ه «١ه/)6١ تةلفغلا

 ١٠6/١١6 ت"هلفغلا “ تقو ”

 نديم مزمل ؟ "ه5 ١1١/[غؤ 2 ؟/|غه «(2/5١ و/)١ ١861ه ةبلغلا

 ف اف فل كاما ا اقما ل للا ا ل

 ( 2اممم١ 58

 ماغلا ...8/١ 22811

 14/5٠١ ١1/7886 «١؛/86١ غل

 ١/< 86 ىسايسلا ىفوأ ىباوهشلا ىف مغلا

 06 5ءانل ١٠١ ضومم

 يتيما #21 2 "51م 2 هز هو 4١ ")ه2 ١١١) ؟ ة/ا ىنغلا

 ١٠/١68 ةدشلاو ىنغلا

 016 علو ( 0/١لو ءورهغ ( 90" ء الامل ١و1 م؟ « ١؟/و5 ريغلا
 ١٠8/١86١ ةفاضالا ريغ

 بام ىباهرب ريغ
 "7اس ةماد ريغ “ ةصاخ ”

 11021 ه9 تنام ريو



 3 فيي

 ١م.“ لصحم ريذ

 ا/90١ ةعيبطلا لصحم ريغ

 0/١4١ موقم ريغ

 ١68/٠١١ رئؤم ريغ

 مس/م#بع ناريغ

 </99 هربغ

 ")50 ةيريغ
 ١ه/5.١ 21١6/١866 ظيغلا

 ١4/١86 مغو ملأ ظيفلا

 ه6 ةيبضغلا ىف ظيغلا

 ه/70/4 ءاوحلا فئاكت ميغلا

 (ف)

 مساع ( ج/#ب7م رسحافلا

 «21١4/9552 ١/558 8/١غ0 دساف

 نامو4 تادسافلا

 ”/مم0 قسافلا

 #/1١1١ 2 6294/١١٠١ ١18”  لضاف

 ه/مم#  لضاف “لوق“

1128 

 1386 15 مقلط 380 501201

 13عع 15 15 اطع 5ما2ل11976 12عانأأال

 210005 316 12625127560 لع

 نيل 00

600011 

 [انكلان1 ععانأ

0 8000 

8000 015201015 

 عما ة/ل5 4 امال اال 2 ١/١ ه ل و سامب ع ى/م»  لعاف

 "+ ىف رصتلا لعافلا
 ٠/7٠ قيقحل ا لعافلا

 ه/0١ ريجلا لعاف

 ه/7١ رشلا لعاف

 ١/١68 هياغلا لعاف

 ١8/910 ةهلعافلا “بابسألا“

 6/١76 نسحل ا نع ةتئافلا
 ان220116ع0 طال طع 5ءدوعد



 مس ج54

 روخل ١4١/١786 9/ 2١4هإ185 0

 شحفلا 5١07/ه١ 8/5١86

 هال ١١/١507 حرف

 كيا م١٠58« ١ال/ 596١ ع ”ل١ال5 6 .«١/١ « ١/١/5  درفلا

 ١7/٠١4 ةينادرف

 ةيدرف 4/١/١ © ١0"

 ط0 ١/80١8 سرفلا

 طتق[مزإب 01 اطو 6عوزذطق ٠١ه/١٠٠١ سرفلا « مي رات 7

 601 ١١/555 «2 ١/5860 ١2م0". « »)موب داسفلا

 ١/ممب قسفلا
 ؟ةستانممإوب م/١و+ وشفلا

 200060 ١ ةحاصفلا

 ؟”/م.غ برعلا ءاحصف

 ةل)الإ 2( )"ل56 2١١/٠١5 2 غلذا١ ءلدلمده «ءملل55 2:55 26 غ/|و65 لصفلا

 2111 /مل ع هرك لك ك5 ء اللوك « 3 ١لل الك <« 1 ١لكالو « مللالال

 فلاشات تالنشلا 7 لكلا تكلل 0 كنب 7 ةل ف تشق ل قت

 1110010 مالمو « ١مإ؟الو 2 و"

 ةندطصأ6 ل. لال ب ٠١/١04 6.١ « )و١ « )95 طيس لصف

 0. 01 3 عءانظق ٠١/1 سنحلا لصف

 1691 ل. ١9/550 قيقح لصف
 1و1 ءووءماتقأ ل. كان ىباذ قيقح لصف

 221730076 ١/6 ىمدع لصف

 4/١0 روهشملا ىلع لصف
 1-200هعأعقل ل. ١م/85و قطنم ريغ لصف

 ١١ 4... طيب درج لبصت
 ب/5.؟ رومشم لصف

 ا!هعاعهل ل ١مم" 6 هزلال؛ ءالإوا « 8 قطنم لصف



 ا

 ةممعأقع 0. ١ 5/؟ ها/ عونلا لصف

 يلم عماتما ل ١/١8٠١ ىدوجو لصف

 2/5 2 ا "نم 2 ١1/زا5 2 ؟لل5ه «١١/و5 « ؟لو١٠ « ١/ه5 لوصفلا

 ( زدزمالا 2 )ءأسك ي "0 2 5517 < ع/7هم ا ”|؟ها/ ( ")56ه 2 1/9“

 لذ عع مم ريا

 ها صضارعألا لوصف

 ١8٠/” سنحلا عاونأ لوصف

 ١078// رهاوحلا لوصف

 ١/54 ةيرهوجلا لوصفلا

 ١6/59 فيكلا لوصف
 ١84/< 6 هإ88 ةهلخادتم لوصف

 ١٠١/80 ةدناعتم لوصف

 هإ88 ةهلباقتم لوصف

 ١١/١8 (حضفو فشك ) حضف

 ١١/١١8 ةحيضفلا

 ؛ اللوا 4 ٠١٠5)" 11/4/١564 ١5195١4 2 5مل ؛ هإمج « ممم ةليضفلا

 7 اقفل لكلا ل ا ا ل

 ألان ١٠١/1 2 5/50 ا م/م ل ا

 دل <” ةفعلا ”هليضف
60006 

 ه6 ةيفعلا ”ةلمضفلا

 3 ةقلطم "هليضف

 ١١/١686 ةكلملا هليضف

 كلينت ١١/9١ ةرطف

 8/14 لقعلا 0 :رطف
 23101581 355م

 “و١ ةسطفلا
 همم هلأ

 ١١/١١ نطفلا
 ءمرد مءءطعموأاع منعم

 0521[82 ءمه.. ؟ءطعوقأمو // قه 1 ةيطف



 0 ا

 جعا, 10 هك 2 1/١6١ ١/5854 ع ١ ل١٠ ع ركم< لعفلا

 هإ١6١ ءىثلا لعن
 22215601 (طإل 36أ 108 5(1 017711 2 ١١ م/م هياذإ د ومكلا لعفلا

 هر“٠0. لعفلا “ ةيج ”
 رقفلا ١5١/6 201

 عاعطأ (0ان عألأ ٠١.88 ١ 8 دف

 مس 7 4 1 دوفلا 23 نع د

 6310221 ةهانآ ةلافف هب كفلا ( سفنلا ةوق )

 28ر11 م96. ةحالفلا

 ماتا دهم ع9 ه9” © ع/الا/ « مل/ع#م ةفسالفلا

 مطن1050هماتزل ١/١6 ةفسلفلا

 525( مطنام5ههماتإل ١و غ2« ه١ لوألا ةفسلفلا

 ةمط6 6 ١ع" « ٠١/١6١ كلفلا

 ةمطعرع 15 3 16552 ١١/6 ةسماخ ةعيبط كلفلا

 8 غ/190/ 2 ١هزامز5 2 "| )8 ؟ء الإ 596 ١1/ل6١ه © غ/#١ نفل

 115( 31( - 6 ١/هاب لخدملا ح لوألا نفغلا

 506080 3:1 - 65 6١/"ه8 تالوقملا ح ىباثلا نفلا

 0 حم ع 0ع ١14 ةرابعلا ع ثلاثلا نفلا

 لعوتم هكا 2119716 أ ١٠١/١865 ناهربلا نف

 بملعمامسفتس# ١9/5/1507 « 11١/155 درر مرو «5لز 54 « هررمم مهفلا
 انتة 20128 15 2 |5 مَ مهفلا

 8000 0100“ مهفلا “ ةدوج *

 عنب )مو مهفلا < ءوس
 “ا» وه شحاوفلا

 انو طع ءدماط مم ضرألا قوف

 50016 221 0 11 هحاوبترا

 م/١8١ بلغالا يف



 مع ج07 -

 زر 3 ع,عواعع 0ععم6ع “٠١/1 رثك ألا ىف

 م13601ءدانع ذم و0316 10 ٠١ه[ 6 ١٠61 وه ءىس ىأ باوج ف

 مع. ذه نأ ملا 2 21١١/١5١5 ١١/١0/١٠ « ١/١0١ وهام باوج ىف

 ١/١97١ ةكرشلاب وه ام باوج ىف
 ذم :ءوللأإلا 761 ٠١1 ةقيقحلا ىف

 ونبأ ذه نت ١١5/"١ وهام قيرط ىف

 همم م(1إ 8م رهاظلا ْق

 </مم-< روبشملا رهاظ ىف

 ما)وم 1١6/١8١(6 روبشملا ىف

 2011115 ١"/م9 سروغ اثيف

 0011 فلكل ناكر لالش 6 (١ 6 ١ 6 ١67 فوسيلفلا

(3) 
 3موطاع, ةانكءعماتطاع )٠١ه لباق

 ةنكهعماتطأع غ0 ءععمع هب مام لطابلل لباق

 ةنذءءماتط]ع (0 1قم0م2382 م958١ لهجنل لباق

 الكمك 2/57١ ع هزكلو6 #1١0١ 5١0|3 ملعلل لباق
 هقموهطاع 01 76ءءاابأم ع 1207160 8ع

 ١/١64 بابسالا رصاق
 "مما ا ١6 2 نزع[ 2 خ55 2 .١١/5 2 هوو « الإ غ١ 28م نرناق

2 , 317[ 

 8/١١6 لاطبإلاو تابثإلا نوناق

 ٠١/54 عاضوألا ديدحن نوناق

 ل216ءنعدأ عنأع 6. للدحلا نوناقلا

 انما عموقأ مناع ١"/هو ىلك نوناق

 !هوتنءدأ مناع ١/75 قطنم نوناق

 ١94|١ «6 5/84 6 ١١/١١١ ساف ودسة قارإاداو

 ١/؟ ىلدج ساق



 همس 27مل

 "/53؟ 6 5/1١90 © 11/507 2 73/51٠١ ( لئاق لوقي س لئاق لاق  لئاقلا لوق ) لئاق

 مل  لمكم ء العال ؛ دلك ( نزل تملك جلو وارسو وم

 ل7076 ١6/08 لئاقلا “ بسحم ”

 عوط - ١/5١ ةيوازلا متاق

 1ه6ع 0 8 طعلقط66 ١ /41/ نابقلا

 2008 ٠١/005 2 و/"7م لوبقلا

 06ه 4/١58 5١5|1 2 9ا"/٠١ 6 "١ حييقلا

 27 1١١/١886 ١75962 ةردقلا

 نارا ةردقلا 6. ةهح 57

 مودقلا ١40/١7

 0# 4/04 215/١8١ بيرقلا
 ١١/5٠ نيبلا نم بيرق

 ماما م9١ 2 8»/1 روبشملا نم بيرق

 ةنيرقلا 0/١١

 (١ه/07" نيرقتلا)
 ها رن

 1101م

 ١١/186 <« 14 مسقلا
 يل

 رامون 2( ؟/9هز/ 2 هلال 2 ١/1516 < ١4/١101 ١٠/١ال « هدا « ١/5 ةمسقلا
 ل1 ناممو وامام ردوطمسا# رحماك ء كالا

 م/8١٠ ىللوأةمسق

 م/١٠م ةيناث ةمسق

 ١4/5١ لوألا ملعتلا ةمسق
 ه/09١ لصفلا ةمسق

 ")ه5 ةيذاك ةمسق

 مآ006 مس



 4/7١/لوألا دصقلا

 ١١/76 ىباثلا دصقلا

 ١٠/م.9# « هزل اياضقلا

 7١)/< ةيلدحلا اياضقلا
 ج'اه64 © ١ا//م#" « هإغ» ةيضقلا

 7١/ه» ةيضق «“ ةجيتنلا ”

 م/م رطقلا

 مس/١.٠6١ بلاقلا

 «١٠/١1م ليلقلا (ف)
 ١/1١1 ريثكلاو ليلقلا

 ١/4هو ةعانقلا

 ىساوسس ورم ةينقلا

 موو ةيلدحلا ةينقلا
 //70 2( 1١١/١١9 ماوقلا

 م42 هز 2 ١5/482 7/874 «1ال/)98 21١١/0١ نيناوقلا

 ١١/9١ ةيلك نيناوق

 همس 44 مح

 طالضتقكال 2

 9:6حم2لق27 8

100095 

 لاعاععتمول 220.

 012 عمدوقل

 طعقعأ

 108 8 1و3 عع

 ]عوق ةههل 060

820 

1168 

 ا12172ققل 13

 ( ١/5 2 #1 ع ا 2 ١ ا" 2 لامك 2 1١١/١86 2 4)93* لوقلا
 نكاسرت . ارتريا 1211 0 افق تذهل

 ١م/هه لوأ لوق

 ١064// ىلدج لوق

 ١/١88 قازح لوق

 7/76١ه صاخ لوق

 <76 ممارلا لوق

 ١مس/مم#ب  لذر لوق

 //م#ب١ جشم ريغ لوق

 ه/ممب لضاف لوق

0150101256, 812101161] 13 



 ١همب+ ىلك لوق

 8/5١8 واسم لوق

 )"08 ريختسم لوق

 ه"“١ روبشملا لوقلا

 4/١86 قلطم لوق

 “١١/5517 لوقعم لوق

 "/"ا"١ جشم لوق

 *."١١/7 بولطلل بجوم لوق

 نامه دحاولا لوقلا

 ١6/078 لوقلا “« بسم ”

 "ل 2 50١" 2 ة/١عئو 2( وز عم موق

 همام موق “بسحب ”

©105682 

 « دمه 2 5/١86 ١/١982 6 ١1/5١1١ هإ1ه4 6 ؟/١ها « م/م (ةوقلاب ل ةرق

 "لالا < ؟/5517 2 خ5 هال ( هزكود 2 "74 ( خ7 6م < هزمت ( ممم»
 !2عانأأ إل, ههمدعأأالم 720165, م62[0ه1ةلئ/

 ١١/ممب قاشنتسالا ةوق

 ا/ممه ةفاضإ ةوق

 غ/؟ةيناسلإلا ةوقلا

 م55 بارضنالا ةوق

 ؟/9م لاعفنالا ةوق

 0/١684 سنج ةوقلأ

 ١١/"ا/ا/ ةيبكرح ةوق

 م/؟"5 برضلا ةوق

 ال/_#9مبه هعابط ةوق

 .١4/_ 2 نظلا ةوق

 ١88//, ةرباصملا ىلع ةوق
 م/١. ةيبضغلا ةوقلا

 ١١/١١ ةدساف ةوق



 د هم

 ١/”م< لعفلا ةوق

 ١/055 ةيكفلا ةوقلا
 ٠١"/هه لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلا

 //"“7/م ةيسايق ةوق

 0/8510 ةركفم ةوق
 ال8 ةاتاوملا ةوق

 ه/[68١ ةيناويحلا سفنلا ةوق
 ملل١٠6٠ ةيناسفنلا ةوقلا

 )"< ءاوهلا ةوق

 ىوقلا ١8/4

 +/4ه لدحلا ىوق

 رطاخحلل ىوق ١5/48 «2 5/460 : ١١5/4

 عمل عامك 2 2مم ء الإ 5 2 ١/١١١ ؟”م9 2 ١/8 < هرال  سايقلا

 2( ةوزلال6 ١5١6|" « ١١/١5١ 2 21١/١54 ؛ لإوا/ 2 ١/35 2 "]زذغ 2« ة؟ور# « 41/١

 2 ال ا ف ل ل ل ل

 دورس هرمز“ ءرزعلال « هزرسجم ءدكرسل# ء ةلتل دلل (ساجقبب

 ةزلالهعتكست, 50 ه8 لاايفضل 2 جسرا 2 كافل كل

 ١موه 2/48 6 7/40 © ١0/” ىلاحتما سايق

 6/18 26 5/452 4/4" 29/٠١ 2 مإ4 ىلاهرب سابق

 ١١/07 طيس سايق

 ١١/م8ه نبب سايق

 ١74/17 ىميلعت سايق

 وم" دلما دل ١ 552 هع 61/٠١ 111١ ال  ىلدج سايق

 اكرلكك ءدكلملل ء كأالا ءدكإه» كلم علم سمو

 ١١/97 طيس ىلدج سابق

 ١١/57 ىلئاسلا ىلدحلا سايقلا

 ١7/877 بكرم ىلدج سايق



 همس 899 هح

 0 ا ١14/81 © ١/76 « 5/7/4فلحلاا سايق

 ١4"/١ يىناهربلا فلخللا سايق

 ١"#"/١4 2 ه/م#»+ نئيز سايق

 "م" 2( وه". ىلئاس سائق

 ١/40 6 غ/45 ىناطسفوس سايق

 ٠١/١78 ىطرش سايق

 5"/١ ىرعش سايق

 ٠١و/ه.٠ قداص سايق
 ١7/١5١ قدص سايق

 ١8/607 ىملع سابق

 ١/١07 دانع سابق

 7/١4 قح ريغ سايق .

 7/77١ لضاف ساق

 5.”//١ بيرق سايق

 ١١/م#»٠» بيك رثلا ليلق سايق

 "1.7 بزك ساق

 ١١7 لوهجم مات

 ١؟/م## بكس سايق

 م|ماب١ تيكبتلل قحتسم سايق

 ١/١4 ميقتسم سايق

 هإم6١ ةداملا ىف فلخل كراشملا مقتسملا سايقلا

 ه/68 « 4/4! ىغاشملا سايقلا

 غ/#4 « ا//0 قلطم سايق

 07/١٠١ دناعم سايق



 دل 4مم

 0/٠١ «١١/40 طلاغم سايق

 ١/48 6 4/40 ىطلاغم سايق

 0/٠١“ نحتملا سايق

 ١١/7 ىنيقي سايق

 بامب.ق سايقلا “ دصرت ”

 هاما ءمإم.و سايقلا “ دقع“

 ٠١/86/٠١86 سايقلا “« باك ”

 مسامإ١ سايقلا“ نادجو ”

 ممم هءرلملدد < )؟مؤ5 4 8 اا ٠١و١٠ « ١/9 « هلال تاسايقلا
 فش

 ١١/م##١ ةيجاجتحا تاسايق

 ١6/١97 ةهلصتملا ةيئانقتسالا تاسايقلا

 ١/١١ ةيناحتمالا تاسايقلا

 ١/78 ةوقلاب تاسايق

 ١٠/مب.قه ةديعب تاسايق

 ١١/ممب١ ةيميلعت تاسايق

 ١مم « مإهم 2 م/ه. «ا/غه 2 ؟/؛#" « هزمب6 ةيلدحلا تاسايقلا

 م/ه١ ةيقيقحلا تاسايقلا

 ١/48 ةيباطحللا تاسايقلا

 ١/95 تةهلصتم ةيطرش تاسايق

 ١/44 ةيرعشلا تاسايقلا

 ١/١١5 ةيدانع تاسايق

 8/74 ةبكرم تاسايق

 6/45 ةهشم تاسايق

 ١١/١8 6 "/8 ةطلخم تاسايق

 ةعفان تاسايق
 8/611١ ١١/٠١ ١



 سس 4098

 ل : ك

 وللا كلل ١2ه" هسا كر سالو ( "ا. ١١/6 « ٠١/40 بذاك

 كاقشي
 ؟ةلكم

 13156 مىءطدتق565 لالالا 2 ١//م؟8 تابذاك

 ١١/05 «مم)عغو ةذاك

 ١ه/584غ ةدسافلا ةنئمكلا

 11205 5 ١/9 كاك 3 ل ١٠6/٠١5 ىرتكلا

 20 ١٠6/59 ىحوغاسإ باك

 21123 م/ا/ا/ ناهرلا باك

 5110 عنو ال/١٠م8 سامقلا باك

 213 ١/4 عضاوملا باك

 10ع1نوأ 15 نكاح ١ قطنملا بتك

 لسسو 2 8غ ء 1" ء كو "لك ١/٠١ 2 )ع < ١/57  ةرثكلا
 001 تناخا

 01 14 ©« همم ريثكلا

 4«١/-< لاكشإ ريثك

 5/١87 فاعضألا ريثك

 ١ه/50 ددعلاب ريثك

 5/١894 ةعفنم ريثك

 « و6١"( 4"8)"١ 2< هلم «لللالا ءل"/ئه ءللمو 2 دسك 2« ورمب© بنكلا
 دامو دك" ( ١1/855 ( دلو 2 خ7 2 ١؛/5خل 2 ؟جا"ه ( رسل
 12 كاني

 ؟/مالغ 2« ١5/90 <« ه/)غعال ةماكلا

 فوسكلا ١/١78

 ١١/١8 حضفو فشك

 /١170/" فشكلا “ ةعرس”

 8/١84 ظيغلا مك

 ةيافكلا ١66ل" 6 58/٠١



 ث لل 0-7

 2 هزلا6 2 ملل8“9 < ا١ملاأؤ١ < )١م)هه ءلا/ل9١٠ © ١؟؛/)8١٠ < ١هزكو لك

 6١م١ 2 ١؟5مو 2 5/١ملل 6 هز؟ىال <, 585/١ 2 ١هل58خه 2 "هزل

 ةللو 1

 طع مطماع لذ طع مقعأ ١١/١85 ءزحلا وه لكلا

 ١١/٠١4 ةرثكلاو لكلا
 2-0 م/١م65 تالكلا

 06005 4 ملو4 هللا مالك

 ل103ءانغ 015601015 ا ىميلعت مالك

 ل121ةءانع 015مان15ع ١/1 « م ىلدح مالك

 مما 121001005 1515 فاحت لصتم مالك

 2 ل1١ « "“٠١/"1١«6 ٠١8) «ء هوك «هزلكا «الهز ءالإغ.(ءوزعبم ىكلا

 نتا 61521 لشي كا شرا 0 افلا 2 دل ا

 ٠١/5١ سنجب سيل ىلك
 ٠١/5١ دحب سيل ىلك
 ٠١/5١ ةصاخم سيل ىتك

 ٠١/4١ 6 /٠١9//ا ٠١/1١١076 بصجوم ىلك

 ؟/ممس+  دحاولا لكلا
 م ليلكلا “مما”

 +٠٠١8) ١2)”/١١ ةيلك

 6٠١/"#به ءارقتسالا ةيلك

 ١غ ءىش ةيلك

 ه/م"م ةضقانم ةيلك

 وابقصاتأر ال54 < هزلال» « اهلئو ؛ ١ه/هم درو ءةإمال كك

 مه هان0ال5 1 ١/7 لصتملا ملا

 لزؤءمهانسانمالك ١/7١ لصفنملا ملا

 -/50ل4 فيكو 1
 ونوهألاز» ةهل وييدآذور

 11عام

 518 0/586 ثلا 2/١١ لا



456 

 هما ةقلحخلا لاك

 ١م/ه0 ءىثلا ةيهام لج

 ١5/١59 © ١5/558 ةيكلا

 هم". ماهكلا

 <|ممم ةدومخ بذاوك

 "١٠١ بكاوك

 ما ١6/78١ © ١"/#و# بكوك

 | املك 5542 7” ه١ < لام  نوكلا

 ١/١90 تاذلاب نوك

 ععمعومانمم ةسل همعصتصاتمه ١٠/١/46 2 .9/"١ . )ال « ١ال/٠"+ داسفلاو نوكلا

 يدهتلنا# ١5/١556 2 74٠١/ل 15/9/82 6 65/١4 58٠١ ١هل١غ4 « ةإمل/ فيلا

 ١م/7غم  تايفيكلا “ ىف لادتعا ”

 م/م" 2 ١8١/١5 2 96٠١/١1١ 6 ١ه/5و ةيفيكلا

 بم. قدصلا ةيفيك

 كلاض بذكلا ةيفيك

 ١6/10 ةيفيك “وز”

(00) 
 01-202 نقلن اجل هإ/)07 ةينشااللا

 ناسإاللا ١8١/- 20-1

 ١6١/« اقلطم ناسنإاللا
 لعفتتال ٠١/١86

 ١/م0ب لعفيال

 لعفنسال +0»//١

 2 مممو 2 ةهرعمو 2 الإ ثم64 2 لؤلكثل١ 2 ؤللكؤ 2 املا"  ؟[لل١ مزال

0 111 

 ممم سايقلاب مزال



 ل هملول ل

 ١١٠١م6 كفنال مزال

 ممم, قلطم مزال

 "ه5 ضرعاللا

 ه/ ه0 ةوقاللا

 ١٠١/8١١ لعفالو ةوقال

 ١/و0 سماللا

 12056 م312616

 دوجراللا ١١١/4 000

 همم ١٠6/86 قئاللا

 ١١/٠85 سبل “ الب ”

 مصل م./١6٠ نبللا
 تمول 220 طوءلءلع ماممو 2( 11و نيللاو “ بشحلاا ”

 ع/70“  نبللاو “ نيطلا 14

 ناملو ١و س١م5 ءرررلالؤ ءكلإوع ءدكم"م ءمللو جالا

 0 جاحل 8

 2 هلال 2 دازتك 2 م/لل5" 2 ١هزلوو 2 )١ل8"1 2 5 ١لمح ء ةزم"" <« غلالك ةذللا

 م6 ١مل «١هزمبإرو < 0/4/١ « 9/6/١ < ١مل

 ٠١ه/١٠٠ لكألا ةذل

 ١٠٠/٠٠١ عاملا ةذل

 كا ةكحلا ةذل

 ما".م ريحا ةذل

 هه[ ام ةذل

 م6 ؟/لله ع ا ع مالا ء انا 2 زال ء و وم" طن

 2 11/71 2: ل عع ال56 ل١١١ ء ١/الك موزل

 دءويعمعع, زصصأأ ءةانمم "مسك 2 كوك

 ١/١٠5 عبأتلا موزل

 ١٠١/١ موقملا موزل

 ١4/5407 موزللا « بسحب ”



 سس "م

 عسللا 566/١١

 90٠١" < م/»غ 2 م.م. ةفاطللا
 5 م/مبه © عاومسب ةغل
 74١غ برعلا ةغل

 م/١ا/ه « 4/85 نيينانويلا ةغل

 :١١/111 2 5 ك 1لل ك ع # ع ىل07 فل
6 ,17010 

 ”/"هو صاخ ظفل
 862612317 م ه4 50 ضاع طفل

 _”/"هو ماع ظفل

 ؟|9؟ 2 هإمع كرتشم ظفل «2 94/١١ 2 95/١ 4/1١56 1١56" 5١52/١
0201222013 77. 

 0طؤعات26 7. 6/9١ع»م قلغنم ظفل

 ١7/١6١ عوضوم ظفل
 ١٠6/65 ةيساجبإلا ةظفالا

 ١٠6/65 ةيبلسلا ةلظفللا

 او/و5 2« مه سل ا

 م/م١٠ « ١هزالو ةيللا
 دال ١/06 بهللا
 ماما. 2 ٠١/54 2 1/#)و  بيهللا

 ماما 2 ”ا//9)١١ < هل.  قحاوللا

 © م/5“") 2 ا١م/١هؤ < ١5١ه( ؟م])156 2 ٠ ١/١١١ © ١١" ه/هع مزاوللا

0 6 0/700" 5 2))02221 

 ١/م.م سكعنت ال ىلا مزاوللا
 م/؟١8 سنج مزاول
 ١/١58 تايهالل مزاول

 هماماتع موز 2 مز9ثهغ 2 ا م/ممس ءملمس» 2/5.. (ةزؤو 6 "اوم نوللا
 6/١8١ صضايبلا ةفصل مداع نول

 ع/"0غ ليلا



 ا جموس

 )م(

 (1م)
 ماسلا نم ءان )ه2 م514١ 2 “١1/19 « اال «ه/لاله ءرزررالو ءاملا

 0-32 م (

 6/06 رحبلا ءام

 ١7/١948 ١ نفعتم ءام

 6/١568 دري ءام

 ١و ذخألملا

 ١٠١ ةكحلا ذخأم

 دنع 6/١586 ه١ ةتام
 ١و ١٠ ولزه١ < ؟)#/غ١ 2 70١ ءالإ) مى ٠١ ء الإ ١5١ « دلو“ 2 هإؤ5د 6 ز[غغ ةدام

1121 

 ع/".ه ءارقتسالا ةدام

 هإ664 سايقلا ةدام
 كافف ةرفاو ةدام

 2 ٠./مم١ ىداملا

 0 ١/88 قدصام
 ١ عنام

 انا فاو

 ١م/050 ةعنام

 د هلكت 2 ا" مسا ل1554 6 ؟/155 6 ١؟|وه وهام
 7١8//١ ىفخأ وهام
 ١١/800 فرعأ وهام
 104 ثاذلاب فرعأ وهام

 ”١/7١7 ءىش ىأ باوج ىف وهام
 4/١5١6 قيقح دح وهأم

 4/١58 قيقح ريغ دح وهام
 ١ ه/ها/ ءىثلا وهام

 ءايشألا تايهام 1١/١98 ١942/4



 هللا 8غ مهاد

 ( هزاوحء املا ملم« الاتي "ل1 اول "مع جه سولو ١٠/ه8 ةيهام

 2 كش كا كالا تل لل ل ا ا

 ©8562, 010100117 اس ما 5

 ه5غ7 ةصاخللا ةهاملا

 ة/50/+ 2« "هو ءىثلا ةيدام

 ه/564 دودحلا ةيهام

 (ب م)

 ١٠08" 2 ١؟/8ه# 6« ١/"غ» ةكرتشملا ةيهاملا

 م/”ه١ ءةهلوقعم ةيهام

 ..8/+21١ 4/549 «٠١/9/46 عونلا ةيهام

 ٠١/556 ةيهام ” وذ“

 ككل هلام 2 1١/؟ال5 « ١1١/55 اكل 2 ولو. مل)ال] تنام

 692 ١هزاله ةيلناملا

 0100 ١8/١6 ةئحامملا

 ١86" و55« ؟/ه١ ءالإه١ ء لإ غ5 2 عمال  ىدابم

 مهم عاام مام. ع روسو « لرب « ١/17١ 6 ١55 "65 ٌدبم

 8/١"ه ةعانص أدبم

 ملغم « )مب ةصاخلا ءىدابملا

 82256 ممم ءام]هو 01 (8ه© 65 ١6١ م ولعلا ءىدابم

 ٠١/85 تاسايق ءىدابم

 ها ةيب رغلا ةكرتشملا ءىدابما

 ب/ممو ةروبشملا ءىدابملا

 مسبب ةكرتشملا ةروهشملا ءىدابملا

 «/ه١ ةسدنوهلل ءىدابم

 لذ عرمعصأ هزرممغ ا” 2 11/5م52 ؟/١955 نيام



 سل 44١

 060 31 نهرملا

 ءارق مرر ا ءروررمرس# للا « م11" « ٠١6" « ١هزالا  لطبملا
 و0 0عقاران

 ١و|)و5 تالطبملا

 (تع)
 ممواعممع اطنصهم كفا تارحأتملاو (لئاوألا١

 ١مم. لمألا

 ١/٠7١5 تادمعابتلا

 ١8/1١04 نيابتم

 م/90١7 دودحلا ةنيابتم “ رومأ ”
 ٠١/007 نولداجتلا

 2 اممم 2 الاب ممر 2 ")2 م١ ؤ42 ء/١و١ كرحتلا
 21-0 ٠١ه/١8م هتاذب كرحتملا

 م0160 ذه 8 ءاعونوطأ انهع [|١ 6 ةماقتسالاب ةكرحتم ا

 ١6/١١9 ةهلقنتم ةكرحتم
 ٠١/76٠١ تاذلاب لصحتملا

 ١/١مو ريحتملا
 1 ١/45 لخلختملا

 ١و/)ممب ركذتملا

 5/10 8/0 هإمال4 ©« 1١١/1١58 نافدارتم

 ءوانتاذ6مم]1 تممعلم 69/١١8 ١١9// عالضألا ىواستم

 ءوانأ 3م عانأ ه/+١ اياوزلا ىواستم

 تدعو ٠١/5١ نيقاسلا ىواسنم

 ١١/4 قدصلا ىواستم

 8/5 بنكلاو قدصلا ىواستم

 ٠١ه/7ه7 ةيواسنملا ” رومألا”

 5-8 غ/55١٠ « مإم4 ملستملا
 رم قلطملا لستلا



 مس 88417 د

16061760 65 
 ملل” 1١/956 ء امو 41٠١ تاماستلا

 ١هرا/» ةدالستلا

 تابساشنتملا ١8/١4

 «١ /".م ككشنملا

 +١٠١/١6 هيلإ قوشنملا

 160عأ60١7 م2عطط1وو6و

 </48 قوف ىلا ةدعصتملا
 1151028 و

 ٠١/١١9 « 4/17١ لصتملا
00000 2001 

 ٠٠١) 2 "86 « م/م»# تاداضنلا

 نيداضتم 4١/١

 ١7/7١52 ه/١٠ا 6 ١ه/م» تافياضتملا

 "0.6 2 5/759 2 م/8ه١ « م00 نافياضتملا

 ١/#9مغ ةلداعتملا « ةيسانملا ”

 فراعتلا ١١7/١٠6

 ١/١٠ نيسك اعنملا

 بجعتملا ١84/١8

 //".4 رسعتم
561721011 

 م/7.98 نورسعتملا

 نفعتم ١7/1١98

 ه4/+غغ تبقحعتملا

 قلعتم ١68/7

 1/5/2 هاك ل41" 15/98 61١/16 معتم
 7” / ”/ه

 ال مم تنعتملا

 2 “متل ا "لول ء ١/مل يع ”"ممخ5١461/م# تالباقملا
 د ال فا فلل ل ا ل ل ل ١م" 1١/١

 0 07 مس 265 م

 6001211217 83 1 ش ١٠6/١19 ١ ةيدضلا تالباقتملا

 4/705 ةكلملاو مدعلاب تالباقتملا



 هل ه7

 7 /7مال 6١6/6 نالباقتم

 ١م/ 7١١ داضتلاب "هلباقتم

 م/م ١/14١ م/م نيلباقتم

 7| هال براقتم

 ١١/1١ فلكت»

 1١٠ه نودكتملا
03 

 ".١٠6/0 م9١ نوكتم
 ١٠١/1١١8 نامزالتم

 31 ديدحتا هنهذي قلتملا

 نيرظانتملا ١8/١7
 202001 ضل تاني افشل تحل ضن تاضقانتاا

 <|/م.ع ركتتملا

 انهت 061 ه/5١١ 61١/١١6 ءىطاوتم

 مب ١44/ بابسألا ىفاوتم
 م م/اا08 طسوتملا

 معمل ذه “/١ا8 قيقحلا طسوتلا

 4/1١08 ىدوجولا طسوتلا
 واععمرب هك انهع عمه[ ىتم “ ةلوقم ”

 (ثع)
 ماقغههنع ١٠/50 ىنوطالفألا لاثملا

 ل1لدعانع يمسمأع 7ب|ا»م١١ ىميلعتلا لاثملا

 ل131هءانعم] قسمأع 0٠١/< ىلدج لاثم

 ١٠6١|”_ فيض لثم

 0286 1/120 1 4 / ١٠ 5 ٠١ه تبثملا



 ١/وا تاتبملا

 ١/80١ حبيبقلا ةبلثم

 قون 21١/5096 8ل!"/1١4 ١/516 ١١1/هو  ثلثم
 ٠/1١١8 تاذلاب ثلثم

 ١١/١١9 ةيوازلا مثاق ثلثم

 ١١/1١١94' عالضألا ىواستم ثلثم

 ١١86/", نيقاسلا ىواستم ثلثم

 ه/9١١ قلطملا ثلثملا

 (جع)
 لذول ءءانءلده همم 2١4/64 لداجم

 ه0 م ال١ هوو ران 7 عى ةلداجلا

 ا نيرسعتملا هلداحم

 ؛0ه11هعزمع اطغ ةىءوسمأع ١ م١1 م6 1١6+ " /١8 ةاراحم / ١

 2600 ها/وا“ رزاخلا

 غ/١و56 طفل زاجم
 ب ا لاحلا « ق قض لئاش#

 00 سام

 مب/55١ فوصولل ةساملا

 م/م0م دهاجي

 ع/مما#»|) ةدهاحملا

 0011م0 +/١78561؟/190 عمتخا

 4/15 ةعمتجما « ءازحألا ”
 2010 م/#1 بلم

 737 01 66 عا ١م / "او سنملا| ىر

 923 01 كله ١ / 5 ةكحلا ىرحم

 ووزن ه2 ءمان13عع, طعق96أ لقا نض ةعاجشلا ىرحم

 بوزن 04 28( ١١م[ 3”ه ةعيبطلا ىرجم

 ١٠١/١86 يىعيبطلا ىرما



 طمانةبقألإ ٠١ "+ ةداعلا ىرجم

 لانكا ؟/١1»مب ةلادعلا ىرجم

 ١٠ / مله لصفلا ىرحجم

 000000 ١مكمو «“0/؟85 216/1865 عرمخ

 مز را( 7١/١) 2 ه/١5ءث 2م /١75ال4 16 ١١/١١ 626 ١48/ لوهجلا
|" 0 

 |٠١ مم. لاحلا لوهجم

 ل لي تنس تي كت دكا تل فيلل اي الا
 «٠١ه١ ٠١8١| 2م/١٠١٠ <2ذؤ/ ٠١٠١4 «“"|ةؤ ١ ماه |2١ هيعا”ل"ك
 2 خللا ل لا ل لا نا ل ل ا ا ل لا اا
 ف ل ضف حا ضف تاس ضخ ىلا ضيا ىلا ضم لن ضلت
 فوط حا اضل نلف ل شط ال ضل ل ضي ال

2056161 

 01316ءانعقأ ة8 ه| "58م0 ىلدحلا بيحلا

 م/1ا نوييحلا

 عم". ديغا

 ع6
 ذسئاذأتمم اطع 26من ١8/1١١ ىوعلل ةاك احم

 (١/؟550 1/152 1/598 4١/1١9١85 5١21م2 5/هو لا
 ةطئانتل, 516 ١6" / ١١

 4/78١ دوجولا لاحم
 لن 5 ءانككأ دق م/"9) تارواخحلا

 لزءانكقأ همك 10+ طع 5316 04 مرةءانمم /٠١ "”#”)ل ةيضايترالا تارواحلا

 لذد 1هءانعول كنور م/55 ةيلدحلا تارواحلا

 ها "7+ «ه6١ ةرواحلا

 م/م" ةيجاجتحالا ةرواحلا

 0 الإ م4 بوبحلا

 1م < مو مثنحلا

 و/ممب ثدحم 26



 دس الملا

 ١9/7407 تادوجوملا ددحم “ مهفلا ”

 /1١( ؟”غ 7215/7456 5/7”: 2 ١١ /3؟:"2 ١5/776 1١5/74١ دودحملا

 3 فشل ىذا فحل تل شلي لا يلا لل

 لق لس ادهش نت خا تال كل 00

 | 4«“7 ىعونلا دودحلا

 ١//0ه(.ها/758 تادردحملا

 ١6/1١16 ةيفاضملا تادودحلا

 20111 ١ ؟غ5 2 ١م/99١ كرجل

 ممعرءاع, ؟ةمقتطاع "م5 © ؟/ 764 2 ١/4 ١١/١892 5/9792 2 “١8/54 شسوسحلا

 ععوقتط1ه هطزوءأو ١"/١؟9 تاسوسحلا

 لك نم عينك عل ١/586 م/0ه4 2 #١١06 لصحم

 ا//١وا0 ةعيبطلا لصحم

 53 ١4/58 لفحم

 106ه ىمل88١' ١م0١م5 لع

 موتو مومرخاطإل | ١#”"/ < أما" 2 7| "هم ع١ ء )"56 ١1١/١١56 »| دومت

 ١١/١860 هتاذل دومحملا

 ١6/١ بطاخلا دنع دو#

 لانرفكا تب 0 ةرغخ 2 ن6 1 تادومحلا

 ٠١/١4 صألا سفن ىف تادومحلا

 م/7#. 2 ع/".# ةدومم “ تامدقم ”

 الإه6 لومغلا 59 25/5١6/١  2ء اللا“ ءلمدو 5/١ « ٠١4/18 5٠١٠62) (2

 2(: 2 م 1/5 < هلل 8 4 ١/٠١ 6 ١٠/١مء شلل ءال؛ "ل
 « ول ئةي1/ل١6١ « ١5١" ء؛ءامز"وه ءالإ)"" 2 ١59" 5٠٠١2)“ ملكه
 ءرممملب 2 ١/١956 2 ١/55١ ءالإلالا؟ 5١21و 2/55 6 ١/٠9١ ء الإ
 ممعلتمنم ١1؟/؟وج 6 ١ه/5هو 2 4/9417 « "006 ء 1مل" ؛ م١ 2 ملال

 5611-0 ١5 هتاذ ىلع ل او

 متعامل 60 هد اطع 211021 ١٠5/٠88 صخشلا ىلع لو«

 21علنع60(2 028 (طه© 5 ١/4 فنصلا ىلع لوم

 مامم6 داضم لوي



 دس ةمع7/ حج

 ءدبزرو.6 لدم 6 5/٠١1 “ علما <« ندب ءدلزدا < ١١/هال تالومحلا
 هزم وو 2 هزل١5 6 1/8 كا

. 
 ه/5١٠ تاءانئتسالا تالومتم

0 
 ١١/ه6 ةيلدحلا تالوحللا

 م/م١و ةصاخ تالومت

 ه/ملو سلا تالومحلا

 ١6/0١ ىواعدلا تالومت

 ١6/86 ةماعلا تالومحمللا

 هإ7م6 ءهلومخ

 م|١غ. 2 ٠5١م8 نيلومت

 (خع)
 طمس ١١م6 خملا
 لءمعز عع ٠١4 عداحم

 0606000002 ن١ ه ةعداخلا

 321880هنقتتب 0220268 +0١00 ةصاخلا

 4/٠١8 ةصاخلا ةمصاخلا

 2 مزبو 2 ؟زهو؟ 2 والك 2 ؟ل)ل2 من52 ١١م © ١١/٠١ ١626)" بطاغأأ
 زمامي1ه6ناع# هزم. 6 سم. « ١ا//7هال 2 5/٠١9 « "5/١١ 2 ١١/١١5 « وال

 لذلدعانع ذهأ ٠/٠١8 ىميلعتلا بطاخلا

 12201010168 ٠١/76 «2 ١/44 2 6 تابطاخلا

 ةعاعمأتل5ع ل. ج6 ةيملع تابطاخم

 ةانااهعتمانع ل. ه/6١ ةيسايقلا تابطاخلا

 مما همس 21/56 5)"١ 2 هلو ءدوإزم ةبطاغقلا
 ١١/86 ةيميلعت ةبطاخم

 4"/١٠١ ةيلدج ةبطاخحم

 ١٠؟/”6 روه#لا ةبطاخم

 ا/86١ ةيسايق ةبطاحم

 0103ءانع ل.

 01216ءانع ل.



 مسمع م8 عملا د

 ١٠١/58 ةصاخ نيملعتملا ةطاخم

 الإ"*© ةءدحاولا ةبطاخلا

 ”ملم١ طلاع

 //م”ا7 فلاح

 55١/*+١ ةيضرع ةفلاخم

 ١0/" روبخلا

 هطمامع (/؟”42 "188624 »11١/١6 راتغ

 طماع ه1 طع ءكمعتأ ١١1 بيرألا رات

 ”١١/١6 ةفرعملاو لضفلا ىف ني زرملا نم ةعامح رات

 8١/١١؟ ةحيحصلا ةعب رشلا راتع

 هال ندحتم ريش

 بصحلا| 86/١١

 ١/للب 2 سس 150 2 ١/756 اا( ه/ ١7غ 2( هاله صوص
 0 لاو

 613 ١٠م5 ءىطخم

 20 ماو« قولخحم «“ هللا مالك”

 مة
 ال6 ١٠٠١" ةاوادم

 01610 ؛/40 2١5/5866 م8١ ربدم

 انام 04 23 6 غ/ؤ5 2© ١5/88 ةئيدمربدم

 ١6/- سانلا وريدم

 0610/6 ١/"6غ كردملا

 طما1لمع هك د طعم همم 4 د” ؟ 2 اة/6(558 ل4١١  ىعدملا

 6( بذاكلا ىعدملا

 1014 ع/؟ا/؟ ءا/ل/5. لولدملا
 01 لوألا لولدملا

 000 مامام بهاذملا

 ١س ع لإ « نإ. بهذم



 ل هع

 0/٠م+ في رصتلا باأ بهذ

 ١6 روصلا باحصأ بهذم

 ه/”06 قحلا بهذم

 ١4/١08 قيقحلا بهدملا

 ١٠6/585 روصلا بهذم

 ١/١١"و ةلادعلا بهدم

 _؟/م5. هيلإ بوهدملا

 ١810|" مومدم

 ( دم)

 (ولحلاو)رملا ١٠١/١4

 هإ6١+ ةئيضملا ةآرملا

 ى</"ا ةاءارملا

 م/مو تاعجارملا

 4/4 ةعجارملا
 دارملا و5١/ل/ا١ « 5ل؟زه١ ١ 2 5/55١8 6ال؟/١6

 فدارص “ مس 5١07/١ 10/5744 ١1/5/42

 4/١5١ ىعارملا

 م4 تادواىم

 م/م_9ه © .١/٠ ةغوارص

 ١م/مم#» ىلارملا
 ١"/م#» ىغاشملا ىنارملا

 ؛/64١٠ « ١١/09 عبرملا
 ١١6/” ضرعلاب عبرملا
 _”|:4 2 "١ غم ضانم

 ١/8١١ ةيترملا

 لمعئننن6 0[ (]1© ط5

 انام 040

 1عه1] 00

 (16 ىوإن 0 زانكأتعع

514 01/ 

 ةلاكو

121101 511111185 

 01م 1010, ل15ماملاع

 5-0342 فروا

40101 

58/1101 110115 6 

 للوطن(,

501121 

 50103216 م7 20ع10لعصو

 13120, ءاكمعمأ

 13281, 02لعع

2) 737 



 ١94" ةدحاو ةبترص “ ىف ناسنج ”

 ١6/76٠ موسرملا

 01 2 11/70“ .21/96٠ < ؟/07/8١  ضرملا

 06عءقمعل

056005 

 7/١78 قزح ضر
 211116130176 6 5 / 8 ىل وقع نط

 (ذ م)
 ةذعاعر الل ١١مم صضيرملا

 ؟كمنك 2 ١كم 2 كل 2 "ن١ ع زراف 2 هبا « ٠١) بكمل
20©»2020120 

 كو ١١/741 « ال/ ١006 جازملا

 0 ١6/١6٠ رخآ جازم
 نلت ال16 01 16 5 كام ناكرألا جا ص

 ١/١ تةهلوازم
 210216 63 3 ةنمزملا “ ضاسعألا دو

 (س م)
 معمطاونت ١١5/85 2 ٠١5/18 6 0١/1١١ 2 ١|اه « نال" «هزهغ «١ه/هم#س تةلأسملا

 ل121ءءانعمل 8 ١١/89 « هزالو « 55 ةيلدج لأسم

 ةاطتعفل م. 8/47 ةيقلخ ةلأسم

 مطوتوتعمل ه/م1م# ةيعيبط لأسم

 21601631 2. ١/ما/ ةيبط هلأسم

 220516223 153 2 8 ١/ها“ ةيضق ةلأسملا

 1هعنعتأ 2. 1 ةيقطنم لأسم

 ل152 4/984 6 ١+/م»ا» ةفاسملا

 ١"/"هم لهاسم

 ٠١م/م.ب تةهلهاسملا

 ءونقلنار دمر 61١/١4٠١ "١ ع )56 2 #5 ةاواسملا

 ه/١5 نيتع'اقل اياوزلا ةاواسم

 020019 4/٠١8 ساكعنالا ىف ةاواسملا



 واقل ١م. ا 8/5١8 ىواسم

 ءونوأ غم عبو مولا 865 "01 نيتع اهل اياوزلا ىواسم

 7/5١6 فرعلا ىواسم

 مىهطاءهتق ١مام5 درا. ع حلوم" 2 م/هم“ لئاسملا

 ١/78 ةيلدحلا لئاسملا

 /م»"ه ةروبشملا ةيفالخلاا لئاسملا
 إم" ةملسنملا لئاسملا

 ممم ةيسدنهلا لئاسملا
 من666 “٠١/١6 نسحتسملا

 م2١٠0 ه5 2/5186 1١4/0107 ىحتسملا

 اسم هوكطلع م/ممب+ 6294/١488 ليحتسم

 ءطمذع2» 0151075 م " ريختسملا“ لوقلا ”

 2 ىن/١69١ ريدتسملا

 ءءء )0مم  ةريدتسملا

 ١و/".8 بيرتسملا

 مستشنع  008/١١ 21

 راعتسم 5248/١

 ١7/5784 فورعم راعتسم

 زجعتسم 978/١١

 نيعتسملا ١4/9١

 مهفتسملا ١٠8"/١4

 ١4/545 ( ضرألا نع ناويحلا نم ) لقتسملا

 ل 8/١٠ه. ةيهاملارقتسملا
 11101 7 مم ّى رقتسملا

 102001605 95 تلاشت كافل تايرقتسملا

 2 ع هانيفسرلل كنس ل 7 ميقتسملا



 مع هجم ل

 هرم مم  ةميقتسملا

 ,//587 رمتسم
 ه/7”ه 21١/5776 قشنتسملا

 ١7/١7 سفنلا شحوتسم

 ١6١” ٌركسم

 ١ه/"ا07 6/564 كلسم

 يضل تدلل للسلم سم

 ١مم تاماسملا

 (/"0» 2 م59 616/٠١ ةملسم “ تامدقم”

 “١١/6 عومسملا

 ١١/١862 /9»96 ىمسملا

 "م6 تايمسملا

 .١٠١/٠ لوئسملا

 0/7١7 ءىسم

 (ش م)
 ا/9.» ءاشملا

 +»1١١/8 6 لاة/11١ «75421١1١55+ ةباشملا

 همم 6 2 ١هز١55 2و9"( ع/8١5١ كراشم

 ٠١/78٠١ «ةو/6١ 26 غ/6١ ةكراشملا

 م/١١١ عوضولل ةكراشملا

 ٠١/١5 بغاشم

 ١9"/١ © ه/48 نويغاشملا

 م/مم0 21١١/١١ ىغاشملا

 اللغو ةيبغاشم

 ١١/م07 ةقاشم

 011/١ 6 ١|/م.مل « ا/ل/مث.ا/ ةسكاشملا

 ٠١ه/".و نوسكاشم
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 دك ل د

 ١/٠6١5 لك اشم
 "6 مياشم

 ه1 ةمعل

 ”/40 هبشملا

 /؛0 ةقداصلاب ةبمشم

 واسع نرسم اور ءك9ا19 < هسا ١ ؟ #9٠ كالو « هإإو١  كرتشم
0 

 ظ ظ
 ١/0 ءةلالدلا كرتشم

 بماله 2 "م١١ ءالإؤ58 « 9/486 تاكرتشملا
 ةكرتشملا ١/٠5١١ « ١866/م١

 .٠١/١8٠ ةكلملاو مدعلا ةكرتشم
 عمو اعلا ١١/6 كاففي 4 فش 4 ١0 ) 066 قش

 م٠7. لكنشملا
 نع

 -/0»0 ءهلكشملا

 لو ع ال خي ا #ثه ء / ": 2و١ 24/1١٠١ 921/1١ روهشم

 (هالزا[ «ه/|١١١ 2١ |ةو8 1|”2؟؛« 1[ 5ع ا[ ه0(« ١ [م” غل[

 دا للت ت0 | ضف ىلا لفل ل | افي ل لا نشل تل مل ا

 ١/:« م الك 2/5 [١ الاء« اا "و2 غ١"

 ععوعهأاز ةممعماعم 1 اما اال

 "٠١/7٠ ىوق روهشم
 ١)"#/"١ 61 /7هرإ روهشملا بسحب

 ١/0 روبشملا بناج

 “5/5١0 روبشم لصف

 10١١/"١ روبشملا ىف

 ١١ /"ا”#"# روبشملا لباقم

 4/1410 روببثملا نم

 ١/1١٠١ هتيلصفب روبشملا

 50/1١59 أدج روبشم



 ١/155 فرض ومشت

 ١9/7١0١ ماع روبشم

 ١١/1١8 نييقطنملا دنع روبشملا

 ١9/1١80 1/)89<١6هال قحرغ روبشم

 ١5/1١89  قيقح ريغ روهشم

 روبشم قوى  7٠8 / ٠١

 "١ "09# 2 ١ه/وةال © مل/غم دوم روبشم

 ] ١/7 ملسملا روبشملا
 48/١١561١ /ا/ه 6 7/عم قلطم روبهشم

 4/١١5 قلطم ريغ روبثم

 ١7/0 لوبقم روهشم

 ١88// تاروبشملا هلمح نم روهشم

 (ا١/”5 )"هع هت ال5": 1١/١59 اال/ 65/1١٠١" تاروبشملا
 دانا ل ل العا لاح ل ل للا حلا كحلة ا اف

 2 يف فا ل للا |( مل ل خا را 0 ل

 80062160 769 ةضفت ت0 ضفي

 4/16٠ دايقنالاب تاروهشم

 ١١/098 ةيلج تاروبشم

 5/6١ ةكرتشملا ةيتاذلا تاروبشملا

 ه5 ةفيعضلا تاروبشملا

 ه/م»» ةيذاكلا تاروبشملا

 م/07ج ةهيشملا تاروهشملا

 م05 ةهلباقملا تاروبشملا

 هكا 5564/5821 / ١6825/١6560١١9 / 10761١ ةروهشم
 321 1 00 في فل تا عمل لل حلل تالت ليم ا كل لح

 ةتكافق شا فضل تلي ضب ل ففي فش تملا 0
 هب مسو 1 / مس ع للا

 ها ةقلاوم ريغ ةروهشم



 ا

 ١م|ما ةكرتشم ةروهشم

 م/48١1 نيروبشم

 ما مالا ىأالملا

 ع/١١٠ كرحن ىثملا

 ةئيشملا 1١88|“

 ( صعم)
 ع/مم١ 21١١/1866 ةرباصملا
 ١١/055 /8م“ ةيلعفلا رداصملا
 7| مم6 تارداصملا

 م /|مع ةرداصملا

 ١١/0861١0 ةفداصم

 “إم ةعراصملا

 ١١/1410 ملاصملا

 ١/١65 ةقلعتملا لاصملا

 ١١/61١١١١ ١١١م م6 حصملا

 ١١/٠88 تاححصملا

 7/1١اموه قدصملا

 |7870 فورصملا

 ١ |؛. ىغصمللا

 “٠١/9 ةحلصملا

 ٠١ /سو ةماعلا ةحلصملا

 م/8١ 1١/ +61١ ةيكرشلا ةحلصملا

 ١٠١؟/م١0 روصملا

 ه/مسم 2و مما بيترلا بيصملا

 +/؟موه١21|مممم داضملا

 نينا 1

 ؟ذلل

 معاننم ممامسعأمأت

02 

20008 

20 

2006000006 

©012203 

201281 



 ( ضم)

 1 ل 0 ظ .١8/1١ ةداضم
 ا" ل/1ا5١ا!«©هز/١1ه١ فاضملا

 5/5342 خغ/ #5 طبسبلا فاضملا

 /"١ 554 قيقح فاضم

 الإ م.8 نيفاضم

 8/7505 ©و8١/9؟ فياضم

 /١8 70ه ىسنح فياضم

 ١8/076 ىعون فياضم

 6/1 عوفنملا ةفياضم

 ه/١+غ# لوقنملا ةفياضم

 6/5556 1/1/١ ةقياضم

 8/١٠١م##ب١ ةيئاطسفوس هللضم “ تاسايق ”

 ( طم )
 1لعمانعوأ ١١ / موو 000

 ه/ ١6 ىعأل قياطم

 1ع -+/»#"ه+ ةقباطملا

 ١8/1١98 عضوملا ةقباطم

 نع ٠مم).”عه/مكءا م650١ «ما#م»0 بلاطملا
 ل1161 ١7 ةلدحلا بلاطملا

 مس ةيئرحلا بلاطملا
 م0 ةصاحلاا بلاطملا

 ١٠١ / م١٠ ةيملعلا بلاطملا

 م/م. ةكرتشملا بلاطملا

 0١< بااطملا بسحب

 و“ ماو 21١/60 ةبلاطملا



 000010 ا ال8 ب بللطم

 ا ل ل ف ىلدج بلطم

 عوما# هاما ممل 2/ 52غ[ قلطم
 هال اه ماعلا قلطملا

 هاه قيقحلا ماعلا قلطملا

 ١٠١/١١8 فلتحم قلطم

 ةقلطم 58/٠١

 ١١/مو+ 2« غ/#١م 6« 5٠١م نيقلطملا

 «مامغ « ةزالك «© ظالزاله 215/0١ ؟ امله" © ؛/له١ ءدإؤو 2« ١١/48 بولطم
 (دامرو © .ا 2 مرا 2 ماا ال76 2 556 ١ ١/١7١ هإقك

 ةهوانأمل, 8 اواأممو عال ا 1

 ١ا//0و ىداقتعا بولطم

 ١١/مم١ « هزل + ىلدج بولطم

 ١م/"ا١ ةرورضلاب بولطم

 ١٠6/١45 هتاذل بولطم

 م/64 نيعم بولطم

 _”/07؟ ةيلدج تابولطم

 (ظ م)
 ١١/544 بجاحلاب ةللظملا

 نزع هك هماهتم# ١١/5 « ل/ ١/١ 2 ١59 2 غ4 ه/)م#م# ©( ١١/٠١ نونظم

 هإ١٠ تانونظم

 م/١٠ ةجذاس تانونظم

 هإ١٠ ةيلىع تانونظم

 (عم)
 10 ١٠كم ")هال ءرد 1451/14 داعملا

 ءياننا ل6 ١/97 ء ١ م/)م# كلداعملا
 0هطز6هعمع

 صضراعملا ١84/4



 همس 8 © مهلا د

 1١17#" ةجحلل ضرامملا

 ةفنةنافف ١مم ب « ب|مسو ةضراعملا
 0/١مه جاجتحالاب ةضراعملا

 رسماعملا 98/١١

 8"“”/١ 6 ١ع .و ةرساعملا

 م/م"“98 ةرساعملا“ةدش“

 انالمو ١/١60 شاملا

 ٠١6/" سك اعم
 ١+/"”"م ت"هلماعملا

 ١٠/ما“م. ةيكرش ”هلهاعم

 م1178 ن3 ال/9هال ةيمدع ناعم

 00166«2 6 "11/52 ٠١4|1 2 هزل (« هزل « ١5 داعم

 م/#»5 تادناعملا

 «( ا5)]١٠م١ 2 ةأإذ؟ 2« ١/٠١ ؟ )؟/"7/ ع د١ ع 86/١ ")5 « و6١  ةدناعملا
 60000 / سر

 مما ةيسنحلا ىباعملا
 ه/؟ها/ ةيمومعلا ىباعملا

 0 ءىشلل ةقحاللا ىباعملا

 مس/م# ةقواعملا
 '[ 18 ١١/7١ ريراعم
 طق طتغاسمل ١/"6ه داتعم

 ٠١/766 ةداتعم

 ربتعم ١7/76

 'كذف لدتعملا

 دفتعم 005/١

 266 ١١|١و# لوجعم

 0ع ١ أ ١,4 ةدعملا

 8-20 كب و فل ١املل١ ع مال مودعملا



 6/78١ تاذلا مودعم

 روذعم ١6/0098
 نإمم#  لوذعم
 ةهالل ةفرعم
 لءقوأل ع (86© 86 5 "44 3 0

 نيا تف كةفح ةفرعملا

 ٠١؟/١م6 هتاذل ةفرعملا

 لإ" ةزيمم "هلصحم ةفرعم
 ام هزل ١ممموؤ 6 ٠/"ها ؛ 12144 ) ١١/١78 4 2 ١/8 فورعم

 ١١/١66 مسللا ةبقعم

 ا غ/١5٠ 2 ١/744 « هإالالا/ لوقعم ا

 [03عالعل, 221 466 4 ١ 6 راق 6 ٠١/1 ملعم

 ١5١١ ءراإلو6 « )الإ ز"6 ءككل١ « مّل56 « هدو ءداعه لوألا لعملا
 طز[ 257

 0"/١١ ةعانص ملعم

 ءا766أب ا ناما» < مإوالو ولالا 154١/١١21م  لولعملا

 )او او 2 "2 امام ء ال58١ 2 |١ < ١١/1 « "١/1 مولعملا
]1 

 .١١/8 لاخلا مولعم

 ه/١م88 جراخلا مولعملا

 معقسأمو, ةعهكغ هل" ١ 2 هزلءو 4 4561 م١ 6 5 ىنعملا

 ١١/١٠6 « ١/155 قلطملا رخآلا ىنمملا
 ع/70ه -صخأ ىنعم
 نلاقي معأ ىنعم
 ١5/55 ىسنحلا ىنعملا

 4/١8٠ ةيسنحلا ىنعم
 ١٠١/084 دحلا ىنعم
 ٠/878 ةصاخلا ىنعم
 6/50 ىلس ىنعم

 ٠5/55 ىصخشلا ىنعملا



 م558١  ىعيبط ىنعم

 ١884|" ماد ىندم

 ١/”غه دج ماع ىنعم

 ١٠١/55 ىسنج ماد ىنعم

 ١١/55 ىصخ ماع ىنعم

 ١١/55 ىعون ماع ىنعم

 ١/00 ىماعلا ىندملا

 ١/١8٠١ ىلصف ىنعم

 ١١/١54 ىلك ىنعم
 ١٠م8".  قحاللا ىنعم

 ها" هياشنملا .ىنعملا

 ١١/886 دودخلا ىنعم
 ه٠. لومحلا ىنعم

 ."١ صوصخلا ىنعم
 ه/ام)5 فرعملا ىنعملا

 ١١/مم»؛ دوصقملا ىنملا

 ١0/066 بسام ىتعم

 ه|١"8 عوضوملا ىنعم

 ١٠/5 ىعونلا ىنمملا

 ١م/04١ ىروجولا ىنحملا

 ١١٠م6 ناينعم

 هإ86١7 نينيابتم نيينعم
 ماموىو ةيمملا

 "اسم. ةصقاعم

 (غ غ)
 لا .مب ةيلاغم

 /1 م0 ال



 مس 5١

 هرم ( مسس وألا 2( دلكاو « هزلال طلاغملا
 لام تاطلاغملا

 هإ١م١ ةيونعملا تاطلاغملا

 بمويه ءاللوك 2 و0: ١هروؤ « 652# م40 2١١/١8 ةطلاغم
1 

231210815 

21005 

 )مرو 2 الس « | غو نوطلاغملا
 //غ0 2 07456 ١/95 ىطلاغم

 8/40 ىناطسفوس ىطلاغم
 ١١/١78 فرص ىصملاغم

 )0 نييطلاغملا

 20 تاما ( ٠١/١84 ذتغم
 0 غ/85  سيطانغم

 (ف.عم)

 00 مسام 26 ١/95١ قرافم

 م/"»١ ةهجوملا تاضوافملا

 كن ةقلطملا تادرفملا

 ١٠١/0556 « م8086 .١/4« قرفملا

 ١مل « ن؟الال « ١١/١50٠ 9825/0582 ١١/١ غ/ ١٠4] «6 ١55 صضورفملا
 5ان6م0560, 0

 ناموع ةدسفملا

 ١م/9١“ نورسفملا

 لوضفملا ١١١/4

 )م0 (١1/م0» نوطفملا

 ظ "١٠١/0 لوعفم

 صعومتمو, ءمرطمءطعمكأوم 9١/04 2 4١ |" 2 “١١/56 6 ١8/1058 موهفم

 ١6/8١8 ةصاخلا موهفم

 ١94/940 ملاعلا موهفم



 -حس 59 ا

 لصفلا موهفم
 ”/؟١١ ممارلا لوق موهفم

 ١١/7١ مزال موهفم

 5/١١0 ككشتم موهفم

 ١9/560 ددحلا موهفم

 ١ بكرملا موهفم

 ١4/57١ نمضم موهفم

 8/5٠١ ىنعملا موهفم

 ١4/١645 رثألا نم موهفملا

 .٠١/4 عونلا موهفم
 8/558 تاموهفملا

 4/7462 “1١/١١ ةحصلل ديفم

 (قعم)
 © ١/6١ 2 الاب 2 755 2 5١6" ")#2 ١١م < ١نإم#  لباقم

 0مم ع ١ 6 سام امك« 1 1[؟ات5 2 ؟|؟هغ 2 ١/؟هل

 ٠١/5١9 فياضتلاب لباقملا

 "0/1078 ىلزح لباقم
 ٠/١8 داضتلا بسحم لباقملا

 مممم  فلخلاب لباقملا
 .١/85 صضقانتلا ليبس ىلع لباقم

 ل5 ةكراشملا لباقم

 ١45/- روبشم لباقم

 ٠/9١9 ةداضملاب لياقم

 ١مس/مسمع © ع/ممإا ©( هإه5 بولطم لباقم

 ١/م## هتمدقم لباقم

 ١٠١8| عوضوملا لباقم

 عضو لباقم 48 2» 9/"9 2١6/98/١١  2ع)”.6م 6 .٠ مزن١

 همز. 69 2

 2311م1 022.



 همس (؟0

 همم عد لإلالا 25 ءالالمو ء كالت « اؤ/لا6 « ١45 لب اقم

 براقم 5/98١"
 نراقم 98١/٠١ 5 26ه"/؟١

 ةنراقملا 0/١٠١

 نامو6 ةمساقملا

 كا سانجألا ماقم

 ه/94١ سنحلا ماقم

 ١/5 لعفتملا ماقم

 د/م26(4 )م5 مواقم
 ١ه/ممه ؛ 5/م١ تامواقملا

 امس 6 نموه 2 ١مل« ١١١/5 2 ١1ه“ | ةمواقم

 “١١/8 ةمدقم ةمواقم

 </مو ةساقملا

 سييزقملا ٠8)» 2/7١2 44" 2 "١

 ١/44 ةعبرألا سيياقملا
 6/64 ةيناحتما سيراقم

 6/46 ةيناهرب سيياقم

 م/ه#م ةيلدحلا سيياقملا

 4/44 ةيئاطسفوس سيباقم

 6/48 ةيدانع سياقم

 0/44 ةيئارع سيب.اقم
 _/44 ةيبغاشم سيراقم

 ١٠/م.» 5ةهلصفنملا سيياقملا
 6[ لوبقم

 ٠١1 روبشملا ىف لوبقم

 تالوبقملا ١4/4
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 هع ج54

 ٠١/١8 اهتاوذل تالوبقملا

 7/1 ردتقملا

 وناند مانا, م لا ")546 © 1٠١/١1/0٠ رادقملا

 ١8/١74 رييداقملا

 م16 ملأ دنضيا ب كاففا كا كاسل ل 0 ٠١/0 مدقملا

 //107  ىنزح مدقم

 ١7/70 ةيطرشلا ىف مدقم

 2 8/4461 6 5١ ء ال55 2 ١3كم ث ١ ؟/لال < ١خ/»ه < هل. تامدقم

 ايش نش 7 تاس 0 كك ل للا ل للا ا 11/4

 ةايفشل كيني 2 نضر 2 يضفي نظل كتاف ام
115 

 </م6 قدصلا هي رثكأ تامدقم

 2111131373 68 ١ لوأ تامدقم

 ل١٠ 6١6/4 ةيناهربلا لوألا تامدقملا

 (2156 م 4/١5 "هلطاب تامدقم

 061720 116(25112 61, ١٠/ا/ا ؛ "6 ©« 4/456 ه6 2 ةيناهر تامدقم

 ل116 ءانمقل م ١/48 2 ٠١/١١١ 6 5“ « مالا ةيلدج تامدقم

 (2ا6 21 .غ/٠5١ ةقح تامدقم

 ءرياععمقأ م. ١ه/ممب ةيجراخ تامدقم

 م12ان51516 م. 64/١5 ةعئاذ تامدقم

 امال ١"/ما» ةقداص تامدقم

 26065532 م. ."/١ ةيرورض تامدقم

 32مم3166 21 ه/ممب ةرهاظ تامدقم

 ١6/١7 ةيناهرب ريغ تامدقم

 م1036 ع. #76 «٠ كورك ةس رق تامدقم

 هالله عاوأتنع مل. ٠١/4١ سايق تامدقم

 08)213 2. 1١ه ىرك2 تامدقم

 ١١/7١6 سايقلا ىف ىريك تامدقم



 كك

 نسسزاءعوقل ممله ٠١/١ ةيلك تامدقم
 اوال ةبجاو تسيل تامدقم
 معمعأا عل ٠١ه/م)و 2 م/#"4 261١/١١ ةملستم تامدقم
 لزوم عنتكط عل م66 "هلصحم تامدقم

 0 ةعاسم تامدقم

 ه/4غ روبشملاب ةببشم تامدقم
 اوامر سلام ارا تا ةروهشم تامدقم

 م2021 مع, 3006م0 5+ كالا ات ا. 1
 ١/مو هةهلطاب ةروهشم تامدقم
 ١/م"ه ةقح ةروبشم تامدقم

 ه/؟+ ةقيقحلا ىلع ةروهشم تامدقم

 ه/غ6 ىدابلا رهاظلا ىلد ةروهشم تامدقم
 كافر ةقلطم ةروبشم تامدقم

 ”ممم  ةربشلا ةمولعم تامدقم

 /|م9ه ةجتنم تامدقم
 عمم معانا ءمل 6١/مم## ةيسدنه تامدقم

 //و07 ةبجأو تامدقم
 ال/و9 ةبحاو تسيل تامدقم

 ( 5/١ 2( ة/إؤغ١1 « بمد 2 "ع 2 مس 2 #١١ < عم. 2 م04 2 ؟)7ا0/ ةمدقم
 6 لا مما 2اس لا ع ملل « كملل5 ء الا « ال[هع

 لأد1هءانعول مع ١4/04 2< مإال5 2« 0١)" ءالإوع ةيلدج ةمدقم

 ١/076 « 5/0م ةقلطم ةيلدج ةمدقم
 وانك م ١١/١١ ةعنشلا ةمدقملا

 6/76« روبشلل ةداضملا ةعنشلا ةمدقملا

 266653337 ١م 4 ١ هب رورض ةمدقم

 ١غ/#"م ةماع ةمدقم عع0ععهل م.
 ١٠/م“"ه دانعلا ةمدقم

 ١//هم ةبضق ةمدقملا



 ١7/١٠6 بيرقلا سايقلا ةمدقم

 م80 ١ )"796  ىربك ةمدقم

 ايقناعمل م ه/#ا6١ 5/١١98 ةيلك ةمدقم

 6٠١[ه١ ةيلك ريغ ةهدقف

 0 بام + ةملستم ةمدقم

 ١١/0١ ةروبشم ةمدقم

 ١١/0١ ةقداص ريغ ةروبشم ٠ هدفم

 ٠١"/"م ءهلباقم ةمدقم

 5/4١ عضوم ةهج نم ةمدقم

 ١١/م8”ه ةضقانملا ةمدقم

 ١١/9 ةضقتم ةمدقم

 ١٠/م98١ نيتمدقم

 ( م12 #١7٠١ < ١"/١ا/ه 2 هللا * علو لالا 2( ١ال|أ5مغ « ا5[ةم
 011 كاكاو

 ١/١0 « ١١١١ عنقملا

 ( ١/٠0١ < املاأؤ١ < ؛/١ا/# < ظا//) 06 ١1١/١4١ "و5 2< ١/هو لوقملا
 0 ١٠١/ا ع "لالالا 0

 هإ858 سايقلاب لوقم
 ٠١/١88 ةيلك ال ةيئزج ىلع لوقم

 ١٠6/١58 سنج ىلع لوقم
 .١0/١0 وه ام باوج ىف لوقم
 ١6/5 ةيهاملا لوقم
 ادزمؤ6 ؛ ١9/١46 2 ماوه ؛ م1594 « م١19١ « ١١/4١ « 059 2 "#5 تالرقم
 ه/”هم ةرشعلا تالوقملا

 4+/١٠١ ةمولعملا تالوفملا نون
 م/مهه نالرقملا

 ١و0 2 ا! 111/574 ؛ ناو لكلام ء1هلال١ 4 ك/145 ؟ 1١/41 ؛ 10١ ةلرشم
 كللتالكا



 5 ل

 04 ةفاضالا هلوقم
10 

 4/١6١ ةدحلا ةهلوقم
25680 

 م6١ ىملا ةلوقم
 ع

 ه4 فاضملا "هلوقم

 ؟/50١ تاذلاب فاضملا هلوقم

 ١8/١8٠ ةدحاو هلوقم

 ء ملزوم ءرمزز» « 7١مل" « "ل4١ « ١إؤ١ ؛ “١5 ؛ ؟|55 « ١الإ98 موقم
 كاملا

 0مم

 ١7/١17 - ىنزج موقم
 8/586 ١/ه4 ىلاذ موقم

 ١/١١ ىلك موقم

 ١8/١98 ء"هلقنلل موقم

 ه|564 تاموقم
 -/96 ؟ 98/١١/١4 « ال/١ه" ةموقم

 0 -/5846© غ/١١ ديقم

 ١١/794 ةديقملا “ ةصاخللا ”

 (ك م)
 مق ١٠١/مو6م 2 ؟|١581 2 مإ؟ال؛ « ١١/940 2 ؟)م5 2 ١ملالو « مإع# ناكم

 ١8/785 درفم ناكم

 ا١١/#-)5 ناكملا “سرق ”

 ١4/847 ةيناكملا

 0 ١١/م# بوتكملا

 0 4/90١/ه ©« ١١/1١١0 روكملا

 ه؟007 لعفلاب روكم
 4/؟456 ه/؟غا/ 6« ١5/١50 ةوقلاب روكم

 ه4 تازلا هوم

 000 م55 2/845 لاكملا



 هس عم

 (ل م)
 216130 كا ءالملا

 ١/".م ةاجالم

 م/و6 ةحالملا

 6عهانأإل ملاممس١ ةحالملا

 20615 "00 ةكئالملا

 ءمهكان5عل ١4 تملا

 ل/س0و ذتللا

 موزام ٠١/١54

 تاموزلم ١/١١8

 ةانالع0 اطنعا م طأملا ”"فقراسلا”

 ن8 ؟؟١ « ةو/١م10/ كلما

 ةمععأ "01 كلملا

 23212 ١٠١/< ءىثلل كلما

 آدتةعنسع0 ةقهمأ ه7 مهوتم كلم

 ه/7/ه 2 ”"غم61 ١/١86 تاكلملا

 11/45 هزه ال ا ع هع كك ١1١/١6 ١1١/6 كلم

 ةرافف تا ئافحب ف فلافل كا 0 نا تربل 00 ل ال

 ؟ةعانلا هزللىو 2 ؛/؟/5 2 هلال" ء ١1١/5556 ”/؟هل اء 5س 6 15

 5/98٠7 صضارصألا ةلازإ ةكلم

 هإ٠58 عانقإ ةكلم

 ”/8717 ةيقيدصت دكلم

 ١١/ممس6 «»/م١ لدحلا َدكل

 ١١م١ ةيلدحلا هكلملا

 "9م ةينوناق ريغ ةكلم
 ١٠١/١6 ةباَكلا ةكلم



 ل هوو

 ١م/م»م ةدهاجلا كلم

 ؟/مهر, ةدومم دكلم
 ,س/مسم. ةدناعملا ةكلم

 بروم 2 7و6 2 )00م « ه[م6١م ةيناسفن ةكلم
 ١مم. ةكلملا “وذ”

 ١وإو5 سوململا
 عمم ء "9١ نولملا

 (م6)
 نإم»+ ةكحامم
 51 كاف ةسرامم

 ملمع هإغ5 <“ سايق ” ىرامم

 ع/م»م لئاقلا وحم ةهجوتملا ةعنامما
 ع( ١٠١/ماواب بيحلا ةعنامم

 م /ا"م5 حجرمنا
 زم 0551 ط6 مس. 2 م7مس ١/١64 ءوزو» عملا

 مهووأا6 ارسم اهم )"2 1/١67 نمت
 نصمم ىرثكألا نكملا

 ١/070 صاخلا نكملا
 ١م/باب ماعلا نكملا

 هإ6١م ىوقلل نكملا

 م/١١6٠١ لوبقم نكمم

 ١/50 ةنكملا “ ءايشألا ”

 .٠١/٠ نيهوفنا
 لزوأأط عانت وط علل م/ممو زيملا

 ١/8١8 ةزيمث “ ةصاخ ”

 (نذ م)
 26010108 10 ([566 556006 320 11 كافل ةفاضالاو تاذلا ةهج نم



 هإ40 ةرهشلا ةهج ن.
 5٠١ ةرابعلا ةهج نم

 ١٠١/١85 ةيءلعلا ةه> نم

 ها." وهام ةهج نم

 ه/١١٠١5 صوصخملا ةهج نم

 ١/5١8 ثيح نم “ رابتعا ”

 ©( ٠١/١55 2 ة/هه 2« ١و6 وهام قب رط نم

١6 

 ١4/٠١54 ةكرش اب وهام قيرط نم

 ١١/١8٠ ةرهشلا ليبق نم

 ١64/١86 ةعزانملا

 بسانم 588/٠١

 م/686١ تابسانملا

 806010128 (0 8626521 206م[312غ

 011م الا ل١

010351 12 1010 

20011 

 مسا ء اوسع 2 )»مس ءمإم»و  ةبساملا

 ١//ممع ةداتعملا ةبساخلا

 ٠./)#ه ةمزالملاو ةبسانملا

 ١/4٠١ ةبصاخلا

 رظانلا ١١/١٠8
 هاهو «25/5٠٠١ 56 ةرظانملا

 _ل١١١ ةافانلا

 سفاملا ١٠١/١٠١

 9( ةيصخشلا مفانملا

 ضقانم 5١/-

 م/6. تاضقانملا

00610 

0660 22020 5 

2000101 

 ©« مل"١١ 2 م144١ 2 52/٠١ اال .٠١/4 2 ممم « )م١ ةضقانم
 ىلمسجب ء ا مامعو ءدكمألا/ ( للام

 ١ لئاقلا ةضقانم

0 20 



 ا

 ,سرس.د ركانملا

 ١١مم ةدك انملا
 لام جشم

 ١ب/م»0 جنم “ ريغ فيلأت ”
 6." 2و

 ٠١/48 .ةجتتم " هروص

 ١م/٠م« رطظتملا

 م80 عقتسم

 مس/ا)86 هيلا لقتملا

 ١/م098 0 فصنم

 ١/7 قطنملا

 ١7/١6 قطنملا “ ماسقأ ”

 ١6/85 ققطنم

 ؟/)86 « )ال١ 2 م9817 2 )988 سكعنم

 6١مم قلغنم
 »./١9 قاقحتسالاو :هلالدلاب درفنم

 0/١١مه ©« ١9/١5١9 (١/١0٠١ لصفنلا

 مل . هتاذل لصفنملا

 اكسو 2 11١) 2 ١م ممم © #١0 لعفملا
 الا١6٠١ لاعفنتالل اسنج لعقنملا

 ١/م# ١) ليما ةبقنم

 ع/؟08 نييواسنملاب مسقنملا

 6١/م.١ وكلم
 لا66٠١ روبشملا ىف رنملا

 ٠١/90 جاهنم

 جاهنم واحد  ١١١/5

 10ج

 |هعاعهأ

 عمرا

021 

 2غ 0

05 1/ 

 21غ



 محا جال

 (هم)
 0 (٠6 مل# هنع بوروهملا

 1216 ١/١ ع#  لمهم )

6001 
 ١١/١7١ سدنهم

 اقلك لوس دنهم

 (وم)
 ١88/” تاوم

26015 

 0م ةاتاوملا

 ١/50 ىباوملا

 ١/50  قسفلل ىباوملا
 53211ءلذؤمت ١/١٠ مم ةازاوملا

 ءهامث ءتللمل < مالا 2 هزكت ء الت 2 ٠١/4١6 © ١١/48 )م6 عضاوم

 ©( هزا86 "١/7 2 ١155" ءطتللم « ال4١٠ < ؛/))." 2 ممنووؤو 2 ١١م5

 (« 11/٠١١ 2 م/ل1و) « "نه 2« ”)١غ“5 « "١/18 4 4"١/ 4١ ١/١١ « هزلمك

 كاف“ تاكذففل تب ةبافُت تب سافلجل 2 لاخلا ف لا دلنرير اجلا ف يلا

 ( ٠١/56١) « لاهله١ 6 ١/55١ 2/554 2 غلا "5غ 2 #5 ع اعل

 ( ”|م”ا5 2 ا١م/596 2( هزلوا"“ 2 ؟|أثرك 2 ة)لزا 2 هز" ال556 2 ؟ممو»ع

©0111101-3 

 لعوامل انا 6 ع. 4( ةيلاطبإ عضاوم

 ١4/١86١ ةفاضإلا لباقت عضاوم
 مهماتعءاناةع ع ٠5/١5١ ةيثزح عضاوم

 عع526112 ©. 3 ١٠58 ةيسنج عضاوم

 ةرياعمسما هن م/)"ه 2 ١8/١78 ١/١806 ةيجراخ عضاوم
 طعام و1 ع/م.6 ةيباطخ عضا وم
 ةموطتواءهأ ع/م.ع ةيئاطسفوس عضاوم

 7/٠١07 ضرعلا عضاوم

 ٠5/١5١ ةيلكلا عضاوملا
 ١4/١ تابباشتملا مضاوم
 كفل ةقلعتملا مضاوملا

 ١0م6 ةسناجملا مضاوملا
 ١١/١004 ةكرتشملا عضاوملا



 سل جالا حج

 ءان[851111ال َ 0 ١مس/4١ نيناوقلا ةكرتشم عضاوم

 م|١مم ةرثكلاو ةدحولا ىلإ ةبسنلا عضاوم
 ه1 0

 ؟نأ[ مطاع
 هنأ[ زل مادو ءروزرد»# كلك ( دللا"و ةقفاوملا
 هراو٠. 6 14ه توملا

 لع
 ١ ناريس سامر « علت « هرلهك ل5198 ؟ ”لاو؟ ؛ ملام رثؤم

 هطزععإ 01 ءطماععو 11
 ١/٠١١ رثؤم “ريغأ

 5[ هريغ لجأل رثؤم

 م تاذلاب رؤم

 هتاذيرثؤم ١/٠٠) « ٠56لا

 </8١م8 هتاذلرثؤم

 ١/٠١8 نضرعلاب رثؤم

 هريغلرثؤم ١٠66| ١886/+
 ١٠١|١ هسفن ىقريؤم

 ١١8/_ هنراقي امثراؤم

 تارئؤملا ١٠9

 بما هي قوثوملا

 بجوم ١9/5"

 هإما7 ىلدج بجوم

 8/٠١6 ىلزح بجوم

 دوجوم 2 سلمه 27" 2 اللوك 2 "لوى 262 ظ١١للوال < ملاد5 2 147

 ماكما « مممالإ ءالأم5ه 2( 95١ه ( )"مئه 2( ل95 عارم عر 11

 6/١8١ تاذلاب دوجوم

 طعام هو ممل 2 ١/51١ 2 ز/5ه 2 ١98|١ ١/١442 ١9/5402 تادوجوم

 طمعا ١/7 ها دؤم

 س/7/ 6 مما راقيسوملا لنا



 مس جاله

 0 و١" ءازل1ه؟ 2« ؟]مح «( مرو معو قيسوملا

 2( ادادم 2( ك5 ؟ /كمك كت ء الكاب ولا م_/554١ 0  فوصوم

 20001 هن ”مبو

 5١8" ىمسالا فوصوملا

 تافوصوملا 708/٠١

 «( ١/)١٠م8ءملمك © ١ك/لا١ 6 )"| خ5 2 ١/452 ة/عز 6 مم ع( سامو عضوم

 2 ارك 0 كرذطلا 2 كافي كا ل ل تا ل ل ا

 «ا/٠ه6 « 5١6١6 « ١/١68١ «١64/٠6٠١ ؛لل"4 غلط" 2؟لمخ  دالم

 «ك1١/)ا/١ 4 ١|" 2 !١١/١5 2 58 ١م١١ 4 ١5/١59 هو 2 ؟إ١ هل« ١/١هال « ؟ل١ه5

 ( علام 2 ا١/مثءلا / كك 1/5٠١ يك و5 886|١ ؛للالخ( الما

 ©( 2/58 2 ال/5غه ء هزومال < :"١/5 2 ع ل ع للا ع

 «(هزلما 6 5/١ىخ١٠ 2 ١٠١/؟الوؤ 2 ١/9٠١ ع )556 2 ١ مخ/5هو 2 3ك ع

 6011011 ةامالل 2 ماس ل2 وللؤ4 2 "م4

 هإ)١٠ 2 هز.“ 2 م١٠٠٠ ءولاو5 2 ؟))88١ رخخآ عضوم

 2165ء2 21176 ١ ظفحو رابتعا ةمو

 5ععان11إل ع. هع نمأ 2و

 *١١/6 عافتنا عضوم

 8556 © وإمث.٠. 2 1 مللو5 2 ١/1١65 2 )ط4 لوألا عذوملا
 ة6عم20 ١لامو ىاثا عد وما

 طلق هب ١ /١مه تثلاثلا عضوملا
 هان اهلا نط عبارلا عضوملا

 100 انأل |٠١ 7 |ثحم عصوم

 0ء1976(2[22025 ع. - م 5 م8 ىناهرب معصوم

 كاداةمااعم] هي م/م ب هرسمرمس» 018 "41١ 0/1١6 1١١5 ىلذج ضوم
 ولا _/1مو ةقيقل-ا عضوم

 مة ءانأق5 هرا/١ نضصاخ 1

 (ءوعاانأ ع. 4 | ع0" افوخ 0



 ١١6/< ىناطسفوس عضوم
 5همطلئااعهأ .

 وعزعماتلع عن مامرسويرسالمك اك ١٠١4| ىملع عضوم
 نمت عموقل ع( 308  ىلك عضوم
 ع 008 ادج ىلك عضوم
 نمو عاع مالا عب ١٠١/1١98 ىملعب سبأ معضوم
 ععمع م16 ١١/١48 روبهشم عضوملا
 6220060105 <. نإ / ١١مب ةطلاغم عضوم

 اذك م ماعلا ١/08 ةمدقم عضوملا
 م/147 ىباكملا عضوملا
 ١0١ رركملاك عضوم

 نوعرانا 6 ١م/ 00ه 6 ه0 6 0١)" مفأن عضوم

 ٠١ / ع8 رظن عضوم

 6/4952 1١١/1١ ةمدقمو عضوم

 #+1١/|” عوضومو عصوم

 م/8١7 نايهيلعت ناعضوم

 «(و/ ١51161١1١٠١6١١5 65م 5و 21١١/5699 5١|"”2 عوضوم

 ثلا يللا نطل حا | لسا ىف تا لني ب تا اطل حا | نفي اف

 دام حال كاملا يلي تسلا نحل حلا يل حلك تلا للا لذ

 كا فض نك فضل ا ف تلا فلا ل ا
 لل شا يح ففي للا لا للا ل لي ا تل ف

5056 

 ا“/5١٠١ ىناهرب عوضوم

 ٠5/1917 اسنج لعج عوضوم

 1١0١//, اسنج عوضوملا

 ه/٠9١ هل ضراعلل اسنج عوضوم

 ١7/١44 نضرعلا عوضوم

 ه/79١1ه ىملع عوضوم



 حس م06

 عناطزععأ 20[ 8 601 غ1 م/ اه لو# ال عوضوم

 ١6١" افياضم عوضوم

 ١/1١98 بكرملا ىلع لوقم عوضوم

 ١/١9١ لعفنملا عوضوملا

 // 1١0١ اعون عوضوملا

 ©( ١/ا2١”56١5/1١955ه 4 "١4/١9 خغ/6١6/1١5861١1(6.0 م"م|١عغ» تاعوضوم

 ةانطز عمو ل اي 0 3 فلل ل

 ١8/197 ىلوألا تاعوضوملا

 ١٠/ه غ4 لدحلا تاعوضوم

 ١١/7١7 صصخملا تاعوضوم

 (ىع)
 700 < / < هايملا

 مءاذصم هد مب /04 ليملا

3 

 )١5(

 م52 مم# 2م )ملل 7 ٠١»/7 524/5١16 »مره. رأآنلا
 د لا للا 0 هللا ا شلي ا فسم ل فش

 ١١/95 6 مب/»#ا0. ةيرانلا
 لعمل ٠6١4 لزانلاو ( دعاصلا رابتعا )

 3102501165 01 8 00 عام م5 عضولا رصان

 ١٠6 هسفن عضو رصأ

 نمو .4ه )مهو ؛؟/7هك و90591 6و١ ءول م5 قطأنا
 نكس كل حل فن ل

 ٠١م/١١٠7 روبشملا ىف قطانلا
 1210131 ه0 ةقطانلا « ةوقلا ”



 مسلس مجالاب --

 «رلمماهال(دحز 1 ل ل ل ل تي ايا ل ني حلا عفانلا
 05ءاانأ ١مم عا

 6/1١ تاذلاب عفانلا

 ١١ / ”/ه نسح مفأان

 4/1١88 نيقلطملا لاطبإلاو تاثإلا ىف عفان

 < |1510 لاطبإلل مفان

 ع / ؟١5 بلاسلا ىفانلا

 (د.ح.تد٠.بذ)

 1١/١89 ٠١/178062 صضقانلا

 ٠١؟/ "5 عضو ضقان

 م0 </1الال«ع/»١0» تابنلا

 ١8/1 ةهأين

 006 6/١١60 صضبنلا
 جاع ءمهعاسكأ هدد م /مه تلطابلا جيئاتنا

 ا1انع 75 مس مو ةقحلا جئاتلا

 2ر5 هل كا” سس ال 5 2 مخ مس 2 م / "070 ةحشلا

 5 للا ضيا تيل ضر لا ضللا ل لل 5 ١

 /١7 ها“ ةيضق ةجيبتنلا

 ١8/178 ةياك ةجبنن

 ال|/مب ةمزال ةجنن

 ١٠6 / "الا ةنونظم ةجيتن

 ل ”١ / م00 سحن

 ١١/1١7١ ىوحتنلا

 ١/758 «ه/»##س ةردنلا 11 5



 مح ع ا/ما دل

 (سد)

 2: شرا تا فشل تي يل 2 كلل 0 ةسنلا

 ععاقاتمم, 0مم ليلا يحل ف نس 0

 "”/مله4 لادتعالا ةبسن

 م/م "لمح ىلإ ةبسن

 5 / 70#"  ةروصلا ىلإ ةبسن

 م/18 ةرثكلا ىلإ ةبسن

 ٠١ / "#0 لكلا ىلإ ةبسن

 م/ 188 ةدحولا ىلإ ةبسن
 ٠١/1١84 نيرصألا ةبسن

 ٠١/1١89 ةدحاو ةبسن نم ةيسنحلا ىلإ نم ألا ةسن

 ١4/017 عبار ىلإ ثلاث ةبسن

 ١/1541 ةئيدر ةبس

 5/١88 لعافلا ةبسن

 ع /0"18 ةرثكلا ةبسن

 ٠١/١89 ةدحاو ةبس

 غ/١1مهاب ةدحولا ةبسن

 ١٠686/“ ةبسن “ لادبإ ”

 (ظ.ط. ص.ن)

 لءاعومع تمم 6 /95 صن

 طول 5/١89 4/١56 فصنلا

 م/م  نافصنلا

 م/١٠5 2« 9/9١هو 2« ه/#م0  قطنلا

 310081 8 ١/ مه ةيقطنلا

 60م-1 65 ١/0/6 ء ال80 < "١/15 < خا « سمو رئاظنلا
 ©« ١4/٠6١6 1١ هر 546ه 2 ١ال/ ١١6 © ؛/ال4 1١١/١6 2/5٠١6 رظنلا

 5م كاضارتت كاشلا كائنا ف تل 0/7١١" 2« هلل5وه



 هس ح05 -

 <+/بو للدحلا رظنلا

 0 ىكحلاا رظنل رظنلا ١ .
 مطزاهدهرطتعقا 526.

 ام/١ ١6 ىملعلا رظنلا
 وعاعمال 12 5 06

 هإى6 سنحلاا ىف رظنلا

 هإ6١٠ دحلا ىف رظنلا
 ١ 5 ىرظن

 (ط عمر ءانعما

 6١م١ ؟ ١ال/#.5 2 هز)8 ريظن

 (ف.غ.ن)
 8+ مخنلا

 ا”ل/١ا/ا نيتمغنلا

 0 زبلوو < ملامحك « ذا/)856 < ١هزطم» « ١05|5 2 عم سفنا
 داروج ىررعمج « زرع 6 هرمز ةلكإكالال « 5و٠ ء ( “97/١

 501ن] كالا تكة خا ف ا اهك

 قا 0١١61١١185" سفن “وذ”
 615/١60 ١..8٠/” سعألا سفن

 م/5686 ناسإإ سفن “وز”

 هإ8م5 عملا سفن

 “و قحلا سفن
 هوا لصحلا ناويحلا سفن

 دف ع/١و0 « هإ١م8 ةيئاويحلا سفنلا
 هإمب#م هياشملا سفن

 ٠١/8١ ةقطان سفن “وذ”

 26010 م/م عبطلا روفن

 06 م/٠؟ ىئنلا

 قف . ل

 اممم 21و52 غ/؟الك +١6)" 16.2)" 6 6/١5١ ٠خ1/؛ 2/١8١  ناصقنلا
060125 

 000 ناضل كنف هاما 6 "غ١ ١مم ١١ ضقلنلا



 ٠م" سايق ةمدقم ضقن

 م99 ةطقن

 غ/١١١ مسالا لقن

 م/0١ه(« هرزل5١٠ تهلقنلا

 ا ل را ال ع 55 2 1مل ك١ < ه1 86/١١ ضيقا

 مما

06 2012 

 660220160 همم 2 ١١م 0 ”م1

 8/١74 ىلاتلا ضيقن « ءانكساب ”

 ١١/88 « الإ م5 « ١5/8١ 'ةربشلا ضيقن

 ١١/١8١ تالباقتاا ىف ضيقلا

 ”١/١ مزاللا ضيقن

 //م6١ لاخلا ضيقن

 ١5/005 « ه6 بولطملا ضيقن
 ١/١ مدقملا ضيفت

 “١/١ موزأملا ضيق

 ١غ/مم١ دوجوملا ضيقن

 م08 2 ١/55 عضو ضيقن

 ه/ما”و هعضو ضيقن

 لهب اكمل راهنلا

 ١م0١ه نيتيابن

 انددنأ ١١/90/86 ه/هم ةياب

 معمومدقل م5 8/8 ةيصخشلا مفاونلا
 همدصصصم» 5 8/8 ةيكرشلا عفاونلا

 [نعطأ ؟رباال 6 ١5/١994 « ١8/94 6 ١/964 ١١/5456 رونلا

 ١/584 سودسحللا رونلا

 "984 لوقعملا رونلا

 70 انطلاق



 دسم عما

 ركلات 2 ؟1ؤ5 2« "م986١ 2 ١هززا) < هزؤ) ؛ "و١٠ 2 "هال ءالإوع عونا

 « ماو 2 ا١ا/ذال8 < ؛غ/١ال5 < هللالا" 2 "/لا/١٠ ٠ 5| 5و « ١/586 هزلحال

 «خغ/١أ96 2 ١/١88 2 ١19١٠لم١ 2 ١١/١59١ < 25/١95 :٠١/١9 « ة/لام8ه «ل/16ذ

 5 ةفحن ت ةكلشلم تيكوشل 7 2 وظل ل لا ف اللا ل سلا

 ( ”/م 5.86 ١ه)9ها/ل 2 خ55 8/١هم 2 ١١/؟هؤ 2 "75 خ2
 ه0 كاض نس اشم الفيل كتف وشل ف اشتر تحك اشلا

 5 101113 </#10 ريخأ عون

 وأرل ]6 5. كافي طيسل عون

 معهأ 5. ١4/١14 قيقح عون

 5. ه؟ (طغع هانت هإ8ه8 ددعلا عون

 5. هأ اطغ نابقصأتارب .١/١0 ةيككلا عون

 6085و العا 5 4/7١07 مزال عون

 اما ةعطعل1266 5 طاسوتم عون

 ؟ءادأ1976 5 "”/م١"#" فياضم عون

 5١/" سنجل فيراضم عون

 4/١98 ةيعون

 ة1هعو 510"/١ مونلا

 ١4/555 2« 5/704 نارينلا

(8) 

 05”/١ ذاه

 (ةانغه1هعرب هر ا” ١"/١مب/ 2 ”/غم رذه

 م/م  ىدملا

 4/١91 مضه

 ١ه/4غ07 تايلاله

 ؟ةعاندا ةزتا1 عتود نيف ل ٠١5/١7 6 ١ا//بو ةيلهلا

 فدا ١؟/"18 61١5/5816 غ/١هرب ةسدنملا

 2 ااكو5 2/1 وو عمو ( ماسر (

 !لءدانأإ], 3 | ' ففي 1 ا 6 ١

 لذه
 ("ه)



 -س عمل9

 2 ه6 © ه٠ 2 ه4 1١/١96“ 2 ؛ل)9" 6٠)/« 9١)/؛ «2/١97 ءارملا

 هتك كوك < هزكالو ءالزرماب « عارمد

 (/9١م ىلاوه « كرحتم»»

 هتيوه لله١|/غ (١١/٠١١ 2 ١8/556

 ال96 ىه ىه

 ل ١١/١64 ("5.0 ١١/5/١6 للريملا

 ه/56 ةنضاح مأ ىلويملا
 موسع مما 2 ملا 2 5غ هله 2 «١/585 ١ا//غال « ١ا//9ا/ ةئيحلا

 "5/985 عملا ةئيه

 (ى:د)
 2 ا ا #كا"ك ال/ خ6 19159 68/١١4 61/١١6  بجاو

 .26065521/ اذامسا ء اكلدك 2( ١

 65 بجوألا بجاولا

 ١5/0١ رمألا سفن ىف بجاو

 </56م ةبجاولا “ ءايشألا ”

 ممم ( مو 2 4/٠١١ 2 مللؤ9 2 198["١ « الإ 150 2١١/45 2١4/1١١ دحأولا

 00106 . 086 ا صخشلاب دحاو

 متسع 1021 6 «٠/١95 ة/١١١ ددعلاب دحاو
 ١5١/١٠6 « ؟/86١ ء الإ ددعلاب ةدحاو

 م/58١ سكعلاب دحاولا

 هزا)وم 2« ١١/9586 ه/5١9 هنيعب دحأو
 ةمععاقءقالإت 0ع اوم 2« عوتلاب دحاو

 هموم ىصخشلا دحاولا
 عمهعج21 همع 045 ماعلا دحاولا

 0 مئادلا ماعلا دحاولا

 هدم ذه اقع هو( « ل117 هسفن ىف دحأو

 دوجوملا دحاولا 6٠١/١١8 ١598/١4



 نمت هعقأ ٠م ممالا ىدحاو

 0 ه«/١١+ ةطساو
 الإو عضأو

 ناو نيعضاو

 تامعقاولا ١٠١/١١5

 لزم عمهقأ ١6/86 رولا
 ممب١0 سايقلا نادجو
 دللي م/”51 « ١/٠١ مجولا
 هد #6114 ككل ١ هزل( ة/لاو "م66١٠ ال/ ١٠غ ١/56« دوجو

 راما ماس 2 دمك اولا ؛كلالك 2« ن/لا58 2( ؟|ل١ئ « 3/144
 طعاسو, ك6 55١/١ 2 1/5١هو 2 3/9“

 موعتءانلقع ١١/764 صاخلاا دوجولا
 800 لءماقأ] كا ىضرعلا دوحولا

 ع/9“ه ققحتملا دوجولا
 م/#"ه١ ىدوجولا
 ٠١/١6٠١ تاساقملا هوجو

 |١١ ةينادحو

 انعتأإل ا١ممسو 7١سم يي )808( 586 ١1ه/55 ةدحو
 21201115 م/م. اياصولا

 ه/مث.١ لئاسلا اياصو
 "/ممم١ ةكرتشم اياصو

 ١/م.ه ةيصولا
 «© هزاذال «١1/ل١6١ « م/)17“ ١١/8 < ةالا/ 2 /هغ 2 زوله" امل دإق عضو

 اطعوأك, ةهوانأكال هزمم_( 87غ 211/5" ١ هززوا" ( الدم
 1 عضولا ضو

 26 عه2انا 6 الط ١/+ 5 بلاس عضو

 231:800ه:نءهل ا. 5 // م فض عضو

 ةططنعل غ١ هم عش عضو

 نم ٠١/05 قداص عضو
 2650م1 ط. ٠ / ال فرص عضو

 0معمقزاع اط. 000 لباقم عضو

 ةانز201160 ا.
 6/565 روصنم عضو



 ."/١١ معضاو عضو

 ١7/50 معضو “ ظفاح ”
 ١١/46 2 ؟/"9 «( هه عضو “ لباقم»

 “١ عضاو عضو «“ لباقم »

 ١"/4 معضولا “ رصان ”

 ١١/79 عضولا “ ضقان ”

 ١7/75 عضو “ ضيقن ”

 ١/5٠١ ةيفوت - ىفو
 دوقولا 59”/١١

 عرقولا ١40/١4

 //7ه# فوقولا
 ماماو دكو

 جولولا ١١"/٠١

 _”4 مهولا
 ٠١ مهولا “ بسحب

 (ى)
 لام.ه «هإ66 سإيلا
 هإ0١ه ةسايلا

 راسبلا ١45/١7

 نيقيلا 1١/١561١١ «2 "١/١8
 تاينيقي ١١/٠5

 م/١١ه « ال05 نييئانويلا ( ةغل)

 78١م6 ةنسةرخالا ىدامح ١ مري ىف باتكلا اذه عبط مت

 اب (95١*ه ةسربوتكا ١١ موي قفاوملا)

 ةيريمالا عباطملا نوئسشل ةماملا ةئيهلا

 0٠00-77

 ان

021 

 20عممل1مع (0 همام

 ومال

 ه1
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 (0:ععاع م


